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Oldtidsbønder og håndværkere
Arkæologiske udgravninger langs Helsingørmotorvejen

Samarbejde mel
lem bygherre og 
Museum

afOle Lass Jensen, Mette Kjelstrup og Jakob Schlein Andersen

Søllerødegnens oldtid forbindes gerne med de spektakulære stenalderfund fra  
Vedbæk eller med de store bronzealdergravhøje på bakkerne langs Øresunds
kysten. Bevæger man sig fra  kysten og nogle kilometer ind i landet, er oldtids- 
fundene umiddelbart færre og mere anonyme. M en landskaberne her rummer 
faktisk både mange arkæologiske fu n d  og en spændende oldtidshistorie. Funde
nes antal er øget betragteligt i forbindelse med de arkæologiske udgravninger, 
som blev udført i 2012 forud fo r  udvidelsen a f  Helsingørmotorvejen. Udgrav
ningerne har hovedsageligt omfattet bopladser, gårde og værkstedsområder fra  
bronzealderen og jernalderen. 1 alt otte udgravninger blev det til på den fire  
kilometer lange strækning fra  Gammel Holte til Hørsholm Kongevej, hvor 
vejudvidelsen i første omgang finder sted. Artiklen præsenterer nogle vigtige 
resultater a f  udgravningerne og tegner et rids afbebyggelseshistorienfra ældre 
bronzealder og frem  til jernalderens slutning. Der er tale om, foreløbige resid- 
tater og ideer, fo r  der er stadig et stykke vej, inden bearbejdningen a f  det store 
materiale fra  udgravningerne er tilendebragt.

Ole hass Jensen er museumsinspektør og leder a f  den arkæologiske afdeling 
på Hørsholm Egns Museum. Jakob Schlein Andersen er arkæolog og muse
umsinspektør samme sted. Mette Kjelstrup er projektansat arkæolog og var 
daglig leder a f  udgravningen ved Langhaven. Hørsholm Egns Museum vare
tager det arkæologiske arbejde i Rudersdal, Furesø, Fredensborg og Hørsholm 
kommuner.

D a m an anlagde H elsingørm otorvejen fra Jægersborgvej til H ørsholm  
i 1950 erne, blev der ikke reg istreret ét eneste arkæologisk fund. D et 
var heller ikke tilfældet, da m an i starten  af 1970 erne forlængede m o
torvejen videre nordpå til M ørdrup . D et skyldes ganske sikkert ikke, at 
gravem askinerne ikke stødte på ting  og sager fra oldtiden. D engang var 
det bare ikke kutym e, at m an tæ nkte på fortidsm inder og arkæologi, når 
der blev foretaget jord- og anlægsarbejder.

I dag er arkæologi en in tegreret del af stø rre  anlægsarbejder. De kul
turhistoriske m useer involveres tid lig t i planprocessen, og derm ed kan 
eventuelle fortidsm inder blive registreret og om  nødvendigt udgravet,
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Udgravningssitua- 
tion ved Knudsgård 
nær Sandbjerg. 
M oderne arkæolo
giske udgravninger 
foregår delvis med 
gravemaskine, der 
forsigtigt skraber 
det dækkende 
muldlag af, så 
nedgravninger, 
som f.eks. stolpe
huller, kommer til 
syne som mørke 
pletter i den lysere 
undergrund. De 
arkæologiske spor 
indmåles med 
præcisions-GPS 
(Hørsholm  Egns 
M useum = HØ M ).

Hotspots og 
Nonspots

allerede inden anlægsarbejdet går i gang. Som et led i projekteringen af 
motorvejsudvidelsen iværksatte V ejdirektoratet i 2007 den obligatoriske 
vurdering af virkningerne på m iljøet -  den såkaldte V V M -redegørelse. 
H er blev anlægsarbejdets påvirkning af en lang række faktorer vurde
ret, lige fra støjgener til påvirkningen af planter og padder og altså også 
påvirkningen af kulturlevn. H ørsholm  Egns M useum  bidrog med en 
arkæologisk analyse af anlægsom rådet, hvor de arkæologiske interesser i 
en 200 m bred korridor på hver side af m otorvejen blev kortlagt og v u r
deret. K orridorens bredde skyldes, at vejudvidelsen ikke kun om fatter 
to ekstra spor, men også nye broer og tilkørselsram per og ikke m indst 
store m idlertidige arbejdsarealer.

På grundlag af fundarkiver, historiske kort og m arkvandringer blev 
der udpeget “hotspots”, dvs. arealer, hvor der var stor sandsynlighed for, 
at der skjulte sig fortidsm inder, og “nonspots”, dvs. arealer, hvor m an 
på g rund  af bebyggelse, tidligere jordregulering eller andet kunne ude
lukke, at der var bevaret spor af fortidsm inder. H vor der var e t sam m en
fald mellem hotspots og kom m ende anlægsom råder eller arbejdsarealer, 
blev der efterfølgende udført en arkæologisk forundersøgelse. Hvis det 
var form ålstjenligt, blev der også udført forundersøgelser på arealer, 
der hverken var udpeget som hotspots eller nonspots. D enne forudgå
ende klassificering af arealer gjorde det m eget fleksibelt at planlægge de 
arkæologiske forundersøgelser i tak t med, at V ejdirektoratet justerede 
anlægsplanerne.



Forundersøgelse

Det magre bælte

De arkæologiske forundersøgelser blev indledt i begyndelsen af 
m arts 2012. Som sædvanlig blev forundersøgelserne udført med en gra
vemaskine, som skrællede m uldlaget af i 2,2 m  brede, parallelle baner, 
så f.eks. ildsteder, nedgravninger, kulturlag  eller stolpehuller fra træ 
byggede huse kom til syne som m ørke aftegninger øverst i råjorden. 
I forundersøgelserne indgik også afsøgninger med m etaldetektorer og 
system atisk opsam ling af f.eks. oppløjede flintredskaber. På o tte  af de ti 
arealer, der var udpeget som hotspots, blev der på den måde registreret 
fortidsm inder. På syv af arealerne blev fortidsm inderne vurderet som 
så væsentlige, at der efterfølgende blev udført større eller m indre ud
gravninger -  et enkelt sted oven i købet to udgravninger, så der indtil 
nu er ud fø rt i alt o tte  udgravninger. D er m angler endnu et par m indre 
undersøgelser, m en ellers er feltarbejdet afsluttet.

L a n d s k a b e t

H elsingørm otorvejen skærer sig igennem  to forskellige landskabstyper. 
M od nord, i egnene om kring  H ørsholm , H østerkøb og Sandbjerg, er 
landskabet kuperet og uro lig t med m ange små bakker og fugtige lav
ninger. D et er et typisk dødislandskab, som blev dannet i slutningen 
af den sidste istid, hvor store isklum per blev isoleret fra hovedgletsje
ren, da isen afsmeltede. L idt længere sydpå, om kring  G am m el H olte, 
skifter landskabet karakter. Fra det urolige terræ n kom m er m an til et 
mere jævnt landskab præget af istidens smeltevandssletter. De forskel
lige landskabsform er gav forskellige betingelser for oldtidens landbrug, 
som igen resulterede i forskellige bebyggelsesm ønstre.

I flere af oldtidens perioder undgik man ganske enkelt at bosætte sig 
i det kuperede landskab m od nord, for det var ikke særlig a ttrak tiv t i 
dyrkningsøjem ed. M an skal tænke på, at landskabets m ange lavninger 
førhen udgjorde søer og moser, som først blev tø rlag t ved de om fattende 
dræ ninger i 1800-tallet. I oldtiden havde det dyrkbare landskab en m e
get m indre udstræ kning end i dag. Samtidig består jordbunden de fleste 
steder af sandblandet ler, som ikke er god landbrugsjord. B etydningen af 
dette var nok mere udtalt i oldtiden, hvor jordbehandlingen foregik med 
den prim itive ard, og hvor gødskningen ikke var nær så effektiv som i 
dag. D erfor karakteriserer vi dette strøg som “det magre bælte”. Bæltet er 
ikke skarpt afgrænset, m en det ser ud til at dække et 10-15 km  bredt strøg 
langs Ø resundskysten om trent fra H elsingør i nord og næsten til M ølle- 
åen i syd. D et jævne, sletteagtige landskab syd for M ølleåen gav sammen 
med en sandet jordbund bedre betingelser for oldtidens landbrug.
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B e b y g g e l s e s h i s t o r i e n
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U dgravningerne ved m otorvejen har leveret fund fra de fleste perio
der, m en det er fund fra yngre bronzealder, ældre jernalder og til dels 
starten  af yngre jernalder, der dom inerer -  altså tiden fra ca. 1100 f.Kr. 
til 500-600 e.Kr. I løbet af de godt og vel 1500 år skete der om fattende 
æ ndringer af bebyggelsen ved Ø resund.

M od bondestenalderens slutning opstod en stabil bebyggelse langs 
Ø resundskysten, antagelig baseret på fiskeri, korndyrkning, kvæg- og 
fårehold. Kystbebyggelsen fortsatte gennem  ældre bronzealder, og det 
er fra den tid, at de fleste store gravhøje, som stadig kroner bakkerne 
langs Sundet, stam m er. G ravhøjene ligger tæ t i de kystnære skovom rå
der: Folehaven, Sandbjerg Østerskov, T rørød  Skov, Jægersborg Flegn og 
Dyrehaven. H er er højene bevaret, fordi arealerne førhen var overdrevs- 
land eller kongeligt jagtrevir, der ikke blev opdyrket. På landbrugsarea
lerne og i villakvartererne langs Ø resund lå der oprindelig lige så mange 
gravhøje som i skovene, m en de fleste blev fjernet allerede i 1700- og 
1800-tallet som følge af landbrugsdrift. Blot få kilom eter fra kysten fal
der antallet a f bronzealdergravhøje m arkant. F.eks. rum m er Rude Skov, 
der ligger mellem fem og syv kilom eter fra kysten, kun enkelte høje, 
trods det at om rådet heller ikke var agerland i m iddelalderen eller se
nere. M an skal forestille sig, at der i slutningen af bondestenalderen og 
i ældre bronzealder blev anlagt hundredvis, ja måske tusindvis af grav
høje i et smalt bælte langs Ø resund, fra H elsingør i nord til M ølleåen 
i syd. Sam m en med gravhøjene lå også bopladserne, husene, m arkerne 
og græsningslandet til kreaturerne. Først når m an kom længere mod 
vest, m idt inde i N ordsjælland, lå gravhøjene atter tæ t. D erim od var 
“det m agre bælte” mellem kyst- og indlandsbebyggelsen kun sparsom t 
bebygget.

D et jævne, sletteagtige landskab syd for M ølleåen var som sagt at
trak tiv t for oldtidens bønder, og derfor ser vi også her et andet udbredel
sesm ønster for bronzealderens gravhøje. G ravhøjene følger M ølleåen 
ind i landet, hvor de ligger tæ t i brede strøg på hver side af vandløbet. 
Landskabet syd for M ølleåen, kaldet Lundtoftesletten, opviser også en 
tæ t bebyggelse, både i ældre bronzealder og på senere tidspunkter.
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N y b y g g e r g å r d e  v e d  h ø s t e r k ø b  o g  s a n d b j e r g

Bronze- og 
jernalder ved 
Knudsgård

Udgravning af 
et ovnanlæg ved 
Knudsgård vest for 
Sandbjerg (HØ M ).

Som det skete m ange andre steder i landet, ekspanderede landbruget og 
bebyggelsen k raftig t i yngre bronzealder og ældre jernalder. Vi kender 
ikke årsagen til ekspansionen, men det er nærliggende at forbinde den 
med en befolkningstilvækst. Lokalt betød det, at bebyggelsen bredte sig 
ind i landet, ind i “det m agre bælte”. H er, på den dårlige landbrugsjord, 
blev der fra den yngre bronzealders begyndelse, om kring  1100 f.Kr. og 
de følgende 1000 år frem til m idten af den ældre jernalder, anlagt et 
s to rt antal gårde med tilhørende m arker og græsningsarealer.

Ved H østerkøb Planteskole og ved K nudsgård vest for Sandbjerg 
blev der i forbindelse med m otorvejsudvidelsen udgravet dele af to bo
pladser, der netop stam m er fra denne ekspansionsperiode. H er var det 
på vestsiden af m otorvejen nødvendigt at flytte en hovedvandledning 
forud for vejudvidelsen, og det ville berøre et næsten 700 m langt og 
indtil 80 m  bredt areal. På en bakketop blot 20 m vest herfor blev der 
tilbage i 2006 undersøgt et udsnit af en boplads fra slutningen af b ron
zealderen. En forundersøgelse af det areal, der ville blive berørt nu, vi
ste, at bopladsen fortsatte ned ad bakkeskråningen og næsten helt ud 
til m otorvejen. Ved den efterfølgende udgravning af et 5000 m 2 sto rt
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Jernaldergård

areal frem kom  et halvt hundrede gruber og spredte stolpehuller, men 
ingen spor af huse. U dgravningsarealet lå tydeligvis i udkanten af bo
pladsom rådet, mens selve husene nok skal findes nærm ere bakketoppen. 
Foruden kogegruber, som blev anvendt i forbindelse med m adlavning, 
blev der fundet stø rre gruber, som måske er gravet for at skaffe ler og 
sand til keram ikfrem stilling eller til k lin ing  af husvægge. Sidenhen blev 
nedgravningerne fyldt med bopladsens affald, bl.a. ituslået lertøj. D er 
blev fundet skår af både grove forrådskar og finere bordservice, som 
stam m er fra ældre jernalder. Bopladsen har således været i b rug  i flere 
om gange -  i slutningen af bronzealderen og nogle hundrede år senere 
i jernalderen. E t noget usædvanligt fund, rester af en delvist nedgravet 
ovn, m uligvis en bageovn, skal omtales senere i artiklen.

På planteskolens arealer, et par hundrede m eter nordligere, blev der 
også udgravet et udsnit af en jernalderboplads. H er fandtes rester af sel
ve gården i form  af spor efter de to rækker kraftige stolper, der bar væg
ten af taget. H uset kunne ikke afdækkes i sin helhed, da den ene ende 
stak udenfor udgravningsarealet, m en det har vel været 16-17 m langt 
og 6 m  bredt og derm ed haft ca. 100 m 2 under tag -  svarende til et lille 
parcelhus. T æ t om kring huset lå både små og stø rre  gruber. D et er for
m entlig  her, m an har hentet ler og sand til k lin ing  af husets risflettede 
vægge. I et par af gruberne blev der fundet skår af kar til m adlavning 
og opbevaring af for
råd sam t skår af et fint, 
sortg litte t drikkebæ
ger. I alt er der repræ 
senteret dele af m indst 
14-15 lerkar, som nok 
alle stam m er fra en 
sen del af førrom ersk 
jernalder, dvs. de sidste 
århundreder før K risti 
fødsel. Lerkarskårene 
er sandsynligvis affald 
fra huset, men om der 
er en sam tidighed kan 
først afgøres, når der

Lille m adlavningskar fra 
gården ved Høsterkøb Plan
teskole (HØ M ).
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Enkeltgårde

Landbruget

Affolkning

foreligger kulstof 14-dateringer af træ kul og forkullet korn fra husets 
stolpehuller. I en af g ruberne fandtes et par små jernslagger, som viser, 
at der er udvundet jern på gården. D er kunne udvindes jern af udm ærket 
kvalitet af lokalt m yrem alm , og det ser ud til at være foregået på m ange 
af egnens jernaldergårde.

G ården ved H østerkøb Planteskole er et typisk eksempel på de gårde, 
der i s to rt tal blev anlagt i “det m agre bælte” i løbet af yngre bronzealder 
og ældre jernalder. D e m ange fundlokaliteter afspejler dog ikke en stor 
befolkningstæ thed. Bopladssporene er derim od de arkæologiske aftryk 
af et mere begrænset antal gårde, som med nogle generationers m ellem 
rum  blev flyttet ru n d t indenfor hver deres afgrænsede ressourceom råde. 
Selvom bopladserne som oftest rum m er to eller flere hustom ter, synes 
der at være tale om enkeltgårde, hvor husene i løbet af en generation 
eller to blev fornyet.

G årdene blev anlagt på de lidt stø rre bakketoppe, som grænsede op 
til enge, hvor der var gode m uligheder for kreaturgræ sning og høslæt. 
D er er kun sparsom m e fund af dyreknogler, så vi ved ikke m eget om  det 
lokale dyrehold. H usdyrene om fattede sandsynligvis først og frem m est 
kvæg, dernæ st får og svin. På de lidt højereliggende, veldrænede jorde 
havde bønderne små kornm arker indram m et af lave jordvolde, hvor der 
voksede krat af tjø rn  og hassel, som gav læ og holdt husdyrene ude af 
m arkerne. Fra undersøgelser af planternes pollen, som i årtusindernes 
løb er aflejret i søer og mosehuller, ved vi, at m an hovedsagelig dyrkede 
byg og hvede'.

Enkeltgårdene er ud tryk  for en m eget spredt udnyttelsesstrategi. 
D en  m agre jordbund og det kuperede terræ n har tilsam m en betydet, at 
dyrkningsm ulighederne var dårlige, og at den enkelte gårdsenhed kræ 
vede så store bruttoarealer, at det var en fordel at sprede bebyggelsen 
frem  for at samle den i landsbyer.

D et ser ud til, at antallet a f nordøstsjællandske enkeltgårde ku lm i
nerede hen mod slutningen af førrom ersk jernalder, dvs. i tiden lige før 
K risti fødsel. På grundlag  af keram ikdateringer kan gårdene følges vi
dere frem  til engang i 1. århundrede, hvorefter de ophører næsten helt i 
“det m agre bælte” langs Ø resundskysten. Bopladser fra senere perioder 
af oldtiden -  yngre rom ersk jernalder, germ ansk jernalder og vikingetid 
-  er næ rm est helt fraværende i om rådet. At gårdene ophørte  eller blev 
flyttet ud af “det m agre bælte” underbygges af geobotaniske undersøgel
ser og af kulstof 14-dateringer som viser, at kornm arkerne i bl.a. Rude 
Skov og Geelskov blev forladt i slutningen af førrom ersk jernalder2. I 
R udeom rådet ser det ud til, at m arkarealerne efterfølgende sprang i skov,



Velvalgt belig
genhed

K ort over Nordøstsjælland 
med udbredelsen af fund fra 
vikingetiden og middelalder
landsbyer med navneendel
sen ”rød” (HØ M ).

og det skete nok mange 
andre steder i N ordøst
sjælland. D et antydes 
i hvert fald indirekte, 
når m an sam m enligner 
udbredelsen af vikinge- 
tidsfund og m iddelal
derlige landsbyer med 
navneendelsen “-rød”. 
V ikingetidsfund er 
næ rm est fraværende i 
Nordøstsjæ lland, mens 
m id d e la ld e r la n d sb y e r  
med det skovindike- 
rende navn “-rød” (ryd-

o 5 10 nhig) om vendt har sin
•  Fund fra vikingetiden “ km hovedudbredelse her.

•  Middelalderlig landsby med navneendelsen "-rød" Fra engang i ældre jern
alder og indtil m iddel

alderlandsbyerne blev grund lag t i 1100- eller 1200-tallet, var om rådet 
altså tilsyneladende sparsom t bebygget og antagelig skovdækket.

B o p l a d s e n  v e d  l a n g h a v e n

Bare to -tre  kilom eter sydpå, hvor landskabet skifter karakter, udviklede 
bebyggelsen sig noget anderledes. Her, ved Langhaven i G am m el Holte, 
fandt langt den største udgravning i forbindelse med m otorvejens ud
videlse sted. E t sam m enhængende areal på mere end seks hektar blev 
afdækket og nærm ere undersøgt i løbet af det halve års tid, udgravnin
gen varede.

U ndersøgelsesarealet består af en m arkant tungeform et bakke, næ r
m est et næs, der engang var om givet af vådom råder og enge. M od nord 
har bakken et stejlt fald på næsten 20 m eter ned m od G am m el Holtevej. 
På de lave arealer nedenfor skrænten er der eng, mose og vandhuller,
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Forenklet plan over udgravningen ved Langhaven, hvor bl.a. huse, brønde og ovne er 
vist (HØ M ).

som var endnu mere udbredte i oldtiden. M od sydøst afgrænses om rådet 
i dag af vejen Langhaven, og også her var der tidligere flere søer og våd
områder. M od vest gennem skæres bakken af H elsingørm otorvejen, men 
ellers fortsæ tter bakken flere kilom eter ind i landet. D en tø rre  bakke var 
velegnet til bosættelse og landbrug i oldtiden, og de omgivende enge har 
udgjort et v id tstrakt græsningsland for kreaturerne. I udgravningsom - 
rådets sydvestlige del fandtes der i oldtiden en lille sø, som nu er tørlagt 
og opfyldt. En foreløbig geobotanisk undersøgelse tyder på, at søen var
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Bopladserns
alder

15 arkæologer 
og en håndfuld 
frivillige hjælpere 
var beskæftiget 
på udgravningen 
ved Langhaven. 
Udgravningen 
af de forskellige 
anlæg foregik både 
med skovl, spade, 
graveske og pensel 
(HØ M ).

sam tidig med oldtidsbebyggelsen. E t andet karakteristisk landskabsele- 
m ent er en dyb, nord-syd gående hulvej, der skærer sig ned i bopladsens 
vestlige del. Hulvejen følger en slugt, som form entlig var den eneste 
nogenlunde farbare adgang til engom råderne nord for bopladsom rådet. 
D et er m eget sandsynligt, at hulvejen stam m er tilbage fra oldtiden, og at 
det var her kreaturflokkene passerede, når de blev drevet ned på engene 
for at græsse og tilbage igen.

U dgravningen afslørede rester af 12 langhuse og to m indre udhuse 
samt over 1300 forskellige nedgravninger som brønde, kogestensgruber, 
ovne, affaldsgruber og stolpehuller, spredt over det m este af om rådet. 
Stedet var første gang i b rug  i bondestenalderen, om kring  3000 f.Kr., 
hvorfra vi har fund af bl.a. slebne flintøkser. D er er dog ingen klare 
bebyggelsesspor fra den tid i form  af huse eller gruber. D et ældste hus, 
vi kender fra bopladsen, er foreløbig dateret til ældre bronzealder. I den 
følgende tid, i yngre bronzealder, mellem 1100 og 500 f.Kr., var der liv
lig aktivitet på bakken -  det ses navnlig af en m eget stor mængde kera
mik, der er karakteristisk for perioden, og som er fundet i affaldsgruber 
run d t om kring  på pladsen. Sandsynligvis stam m er flere af bopladsens 
huse fra dette tidsrum , men det ved vi først mere om, når der foreligger 
kulstof 14-dateringer af trækul og forkullet korn fra husenes stolpehul
ler. Bebyggelsen fortsatte gennem  den efterfølgende førrom erske jern 
alder (fra 500 f.Kr. til K risti fødsel), m en derefter ser stedet ud til at være 
forladt. M uligvis er bebyggelsen forblevet på bakken, m en blot rykket
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Rygård

Højtliggende
gårde

Kogestensgrube 
under udgravning 
(HØM ).

lidt længere ind i landet. Ved Rygård, knap V/2  km  fra udgravningen ved 
Langhaven, blev der i 1988 udgravet dele af en boplads, der netop stam 
m er fra den efterfolgende tid, ældre rom ersk jernalder, dvs. tiden mel
lem K risti fødsel og 200 e.K r.5 Bebyggelsen her kan repræsentere den 
samme “vandrende” gård, vi kender fra Langhaven, men der kan også 
være tale om  en selvstændig nabobebyggelse. I tiden um iddelbart efter 
kender vi ikke til fund fra om rådet, men i løbet af 400-500-tallet ser det 
ud til, at der atter blev opført en eller måske et par gårde på m arken ved 
Langhaven. Fundet fra Rygård og de nye udgravninger ved Langhaven 
viser, at bebyggelsen fortsatte her i tiden efter K risti fødsel i m odsæt
n ing  til naboegnen m od nord, som blev mere eller m indre affolket.

N æsset virker ved første øjekast som et fladt plateau, men i oldtiden 
var der betydelige højdeforskelle på marken. M arken er siden udjævnet 
gennem  århundreders dyrkning, hvor m ulden er pløjet ned i de lavere 
liggende områder. I lavningerne sås der under udgravningen ofte rester 
efter tørvevækst, og det viser, at lavningerne har været sum pede eller 
vandfyldte, i hvert fald i perioder. H usene lå i m indre grupper på de 
højere liggende om råder af m arken, om givet af nedgravninger af for
skellig slags. I de lave, mere fugtige, om råder var kogestensgruberne 
koncentreret. K ogestensgruberne fungerede som en art jordovne, hvor 
en nedgravning blev fyldt med glohede sten, hvorpå der kunne bages, 
steges eller koges.
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Husenes alder

Husenes kon
struktion

E t hus med 
kælder

E n præcis datering af husene, og derm ed inddeling i gårdsenheder 
og faser, er indtil videre ikke m u lig  A rkitekturen  ændrede sig løbende i 
oldtiden, og husene kan derfor dateres typologisk. M en da ændringerne 
skete over ganske lang tid, er m etoden ikke velegnet til snævre daterin
ger. På nuværende tidspunkt er det derfor ikke m uligt at afgøre, hvor 
mange huse, der stod sam tidig på bopladsen, og vi må afvente kulstof 
14-dateringer, før vi endeligt kan udtale os om  husenes alder og eventu
elle sam tidighed. D er er form entlig  tale om, at der på en og samme tid 
stod én eller måske to gårde med større hovedhuse til beboelse, og en 
eller flere m indre tilhørende bygninger, f.eks. stalde og lader. G ården 
eller gårdene er flyttet run d t på om rådet i tak t med at husene i løbet af 
nogle generationer blev så faldefærdige, at de m åtte rives ned.

H usene var bygget af træ  med jordgravede stolper. H usenes g ru n d 
konstruk tion  bestod af to rækker kraftige stolper, som stod inde i husene 
og bar taget. A fhængig af husets længde var der fra tre  til fem sådanne 
stolpepar i huset. Væggene havde et skelet af m indre, lodretstående stol
per, hvor m ellem rum m ene var udfyldt med en lerklinet risfletning. U n
der udgravningerne findes der sjældent spor af vægstolperne. D et kan 
skyldes dårlige bevaringsforhold -  dvs., at de knapt så dybt nedgravede 
vægstolper ganske enkelt er pløjet væk -  eller at vægstolperne ikke var 
nedgravede, men i stedet hvilede på en fodrem  af træ  eller på en sten
syld. I nogle tilfælde fandtes spor af indgangene i form  af en stolpe på 
hver side af dørhullet. Indgangene ser ud til at have været nogenlunde 
m idt på langsiden af husene og ofte overfor hinanden på hver side.

H us 11 var det eneste hus på pladsen, hvor noget af vægforløbet var
bevaret. H uset lå 
om tren t m idt på 
pladsen, på kan
ten af et m indre 
højdedrag, og 
bestod af fire par 
tagbærende stol
per og syv væg
stolper i den syd-

Rekonstrueret snit- 
tegning af nordøst- 
sjællandsk jernalder
hus (HØ M ).
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G rundplan af hus 
11 fra yngre bron
zealder eller ældre 
jernalder (HØ M ).

Affaldskuler

Korntørring

/
I Kælder

m eter

lige væg. D e tagbærende stolper har været ret kraftige, om kring  40 cm 
i diam eter, mens vægstolperne har været om kring  15-20 cm i diameter. 
Baseret på sydvæggens placering i forhold til de tagbærende stolper har 
huset oprindeligt m ålt om kring  6 x 16 m eter og altså haft et grundareal 
på om kring  100 m 2.1  østenden af huset var en oval nedgravning place
ret m idt mellem fire tagbærende stolper. N edgravningen, der oprindelig 
var 60-70 cm dyb, havde helt lodrette  sider og en flad bund. På grund 
af nedgravningens placering og udform ning tolkes den som et opbeva- 
ringsrum  eller en lille kælder, der form entlig  har haft en lem af træ. D er 
var ingen spor af, hvad der blev opbevaret i kælderen, m en det kan have 
været madvarer, der skulle holdes kølige. D er fandtes ikke kældre i nogle 
af de andre huse. D er er givetvis tale om et hovedhus med beboelse, men 
den ene ende kan have været b ru g t til oplagring, med tanke på kælderen. 
U d fra grundplanen kan huset dateres til yngre bronzealder eller før
rom ersk jernalder.

O m kring  husene findes forskellige andre anlæg. Vi har udgravet en del 
m eget store, uregelm æssigt formede gruber, der tolkes som nedgrav
ninger, hvor man har hentet ler til keram ikfrem stilling og til k lining af 
husenes vægge. Disse gruber ligger da også dels i nærheden af husene, 
dels hvor der er ler i undergrunden. N år m an var færdig med at grave 
ler, har m an som regel b rug t hullerne som affaldskuler.

E n  del af g ruberne er gravet med andre formål. Bunden af en større, 
rundbundet grube var helt rødbrændt, hvilket betyder, at der har været 
åben ild i gruben. I bunden af gruben fandtes en koncentration af for
kullet korn. G ruben  har sikkert været b ru g t til at tø rre  eller riste korn, 
og en del af kornet er ved et uheld faldet ned og blevet forkullet.
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To lertagnings- 
gruber tøm t for 
fyld, så man får 
indtryk af, hvordan 
hullerne så ud, da 
de oprindeligt blev 
gravet (HØ M ).

Brønde

Keramik

D er blev fundet flere brønde på om rådet. D e var ikke specielt dybe, mel
lem 1 og 1,5 meter, og som regel med re t stejle sider. D er løb ikke vand i 
brøndene, m ens vi udgravede dem, m en det skyldes, at g rundvandstan
den er faldet gennem  tiden, og brøndene ikke førhen behøvede at være 
så dybe. U dover drikkevandsforsyning ser nogle af brøndene ud til også 
at have haft andre funktioner. D et kan for eksempel være garvning af 
skind eller forarbejdning af hør. Vi ved endnu ikke hvilket form ål, de 
forskellige brønde havde, men analyser af jordprøver kan forhåbentlig 
give os svar på nogle af disse spørgsmål.

D er er hjem bragt m ange arkæologiske fund fra udgravningen ved 
Langhaven. D er er desværre ikke bevaret organisk m ateriale som træ  
og knogler på grund  af jordbundsforholdene i om rådet, m en der blev 
fundet titusindvis af lerkarskår og m ange redskaber af flint. K eram ik
ken ændrede sig gennem  tiden, og især ornam entik  og karrenes udform 
n ing er karakteristika, der er velegnede til datering. D er er stor forskel 
på m ængden af fund fra de forskellige perioder. Fra yngre bronzealder 
har vi således rig tig  m eget keram ik, mens m aterialet fra især germ ansk 
jernalder er tem m elig sparsom t. D et kan skyldes, at m an håndterede af
faldet forskelligt i de to  perioder. Fra germ ansk jernalder kender vi ikke 
så m ange af de store gruber til lergravning, der blev genanvendt til bo rt
skaffelse af affald. Forklaringen kan være, at m an ikke længere havde 
lerklinede vægge i husene, men træbyggede vægge. Konsekvensen var,
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En af brøndene 
fra Langhaven 
gravet halvt igen
nem. Den mørke 
stribe i bunden kan 
stamme fra f.eks. 
rødning a fh ø r
(HØ M ).

at affaldet m åtte bortskaffes på anden måde, f.eks. ved at m an spredte 
det på m arkerne som gødning.

Lerkar K eram ikken fra yngre
bronzealder dom ine
res af store forrådskar, 
som har det særtræk, at 
m an udenpå lerkarret 
har sm urt et lag groft 
ler, og tru k k e t fingrene 
igennem  det i lodrette 
striber. Form ålet er u- 
k lart, men kan være at 
sikre et godt greb om 
karret, et dekorativt 
element, eller en kom 
bination af begge.

Forrådskar fra yngre bron
zealder. N æ r bunden anes 
fingerstriber i den grove 
beklaskning på karrets 
yderside (HØ M ).
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Forrådskar med 
hank fra yngre 
bronzealder. D ette 
kar er af en lidt 
finere forarbejd
ning, og har kun 
lidt beklaskning 
på underdelen 
(HØ M ).

D er fandtes også m indre og mere spinkle kartyper i bronzealderen. 
I en af de m ange gruber fandt vi et lille lerkar med et m indre lerkar, el
ler kop, indeni. D er manglede et stykke af det yderste lerkar, men de to

kar var ikke til at skille 
ad. H er har vi måske 
forklaringen på, hvor
for de to lerkar er endt 
i affaldshullet -  m an 
har sat det lille inden i 
det større, det har sat 
sig fast, og det yderste 
er måske endda revnet 
i forsøget på at få dem 
fra hinanden. De to  kar 
var nu ubrugelige og 
blev sm idt væk.

Lerkar med et m indre lerkar 
indeni (HØ M ).
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Tekstilfremstil
ling

Bronzestøbning

U d over dateringer kan fundene også give viden om økonom ien og an
dre forhold i sam fundet. E t godt eksempel er en lille tenvægt af ler. D en 
har siddet i bunden af en håndten af træ , hvorpå m an har spundet tråd. 
H er har vi altså et bevis for, at m an har frem stillet tekstil på bopladsen. 
D et er m eget sandsynligt, at m an har holdt får, og derm ed produceret 
sin egen uld, men vi har god g rund  til at tro , at man også har produceret 
tekstiler af hør.

Fra den lille, nu tildækkede sø, er der udtaget jordprøver, som er 
undersøgt botanisk-'. Blandt pollen fra m ange andre plantearter blev der 
fundet pollen fra hør, som har vokset i nærheden af søen. N ogle af de 
førom talte brønde kan have været b rug t til rødning  af hørstænglerne. 
D et er en gæringsproces, der opløser den lim, der holder taverne (fibre
ne) i stænglen sam m en. H erefter fulgte en lang og kom pliceret proces, 
før hørfibrene endelig kunne spindes og væves til tøj.

E t andet eksempel på, hvordan fundene kan give os viden om forti
dens håndværk, er fragm enter af støbeform e af ler, som vi fandt blandt 
m eget andet affald i g ruber fra yngre bronzealder. Form ene har været 
b ru g t til bronzestøbning. D et ser um iddelbart ud som om  den ene form 
er en støbeform  til et sværd, men det skal en kom m ende analyse afgøre. 
B ronzestøbning er et m eget specialiseret håndværk, og derfor er det 
sandsynligvis en omrejsende bronzestøber, og ikke de lokale bønder, 
der har b rug t formene.

G å d e f u l d e  l e r b l o k k e

M ellem  de m ange skår 
fra itugåede lerkar, der 
er udgravet på L ang
haven og de andre 
bopladser langs m o
torvejen, blev der også 
fundet stum per af ler
blokke med sm ukt ind
ridsede m ønstre. De

Tenvægt af brændt ler 
(HØ M ).
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Ornamentik

Lerblokkenes
brug

udgravede genstande bliver netop nu renset og registreret, og indtil vi
dere er der fundet fragm enter af m indst 12 forskellige lerblokke fordelt 
på fire forskellige udgravninger. Lerblokkene med de fine ornam enter 
er en oldsagstype der endnu ikke har afsløret alle sine hem m eligheder. 
For selv om de første lerblokke i D anm ark blev fundet for mere end 70 
år siden, er det stadig uk lart, hvad jernalderbonden brugte  dem til.

Lerblokkene er massive klodser af ler, der er brændt, til de har fået 
en ensartet teglrød farve hele vejen igennem . Fra andre landsdele kendes 
de i flere form er og med forskellig typer af ornam entik. Bedøm t ud fra 
de brudstykker, der er fundet ved m otorvejsudgravningerne, er der her 
tale om den form m æssigt m est simple type, den rektangulæ re lerklods, 
der m est af alt ligner en m ursten i overstørrelse. D en rektangulæ re type 
blev frem stillet fra om kring  500 år før K risti fødsel og et par århund
reder frem . D enne variant er ofte rig t ornam enteret med bånd af stre
ger, der danner geom etriske m ønstre på en eller flere af blokkens sider. 
O rnam entikken  er skabt ved at ridse i leret, mens det endnu var blødt, 
hvorefter blokken blev tø rre t og til sidst bræ ndt ved lav varm e over lang 
tid. O rnam entikken, der ved første øjekast kan virke lidt tilfældig, er 
opbygget efter faste regler og varierer kun lidt fra blok til blok.

Siden de første fund er der frem sat forskellige bud på, hvad de blev 
b rug t til. D e er blevet anset for at være elem enter i husaltre, hvorpå der 
kunne stilles offergaver. E n  m ere jordnæ r to lkn ing  er, at blokkene blev 
varm et op i ildsteder og ovne for at blive b ru g t som varm ekilde andre 
steder, f.eks. ved sovepladserne, som en form  for varm edunke. Andre 
igen mener, at lerblokkene blev b ru g t til at afgrænse husets ildsted, el

ler at de fungerede som 
holdere for spyd med 
mad, der skulle grilles 
over bålet.5 E n  del af 
disse bud på lerblok
kenes brug  udeluk
ker ikke nødvendigvis 
hinanden, f.eks. kan 
funktionen som af-

Lerblok. De krydsende bånd 
af streger danner geom etri
ske m ønstre (HØ M ).
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Fundstederne

Langhaven

græ nsning af ildstedet kom bineres med spydholder og for så vidt også 
rituel brug, da rituelle handlinger i oldtiden ofte er tæ t kn y tte t til basale 
dagligdags ting  som madlavning.

Vanskelighederne med at afgøre hvordan lerblokkene blev anvendt 
hænger sam m en med, at de aldrig er fundet på den plads, hvor de form o
des at være brugt, men derim od i affaldsgruber, blandt det andet udsmid 
fra husholdningen. Lerblokke er også fundet i håndværksom råder i ud 
kanten af bopladser, i tilkny tn ing  til ildsteder og i forbindelse med ovne.

D e mange ornam enterede lerblokke fra m otorvejsgravningerne 
rum m er vigtig ny viden om, hvor på bopladserne de findes, og hvilke 
typer af anlæg de er k n y tte t til. Arbejdet med de detaljerede fundforhold 
er endnu ikke afsluttet, m en um iddelbart ser det ud til, at i hvert fald 
nogle af lerblokkene er kny tte t til håndværksom råder, der ligger uden
for de egentlige bosættelser. M indst to af blokkene er fundet i um iddel
bar nærhed af en velbevaret ovn, og yderligere to blokke er fundet på en 
plads uden spor efter huse.

Størstedelen af lerblokkene er fundet på det store bopladsom råde 
ved Langhaven. H er er det endnu for tid lig t at udtale sig endegyldigt om 
deres tilkny tn ing  til håndværksom råder eller huse. D et første ind tryk  
er dog, at lerblokkene her findes i affaldsgruber og ikke i direkte for
bindelse med om råder med håndværksproduktion. D erm ed peger disse 
fund i re tn ing  af de tolkninger, der betrag ter lerblokkene som en del af 
husholdningen, om det så være sig som husaltre, stø tte  for stegespyd el
ler som afgrænsning af ildstedet.

De ovne, som lerblokkene kan være bræ ndt i, er endnu en spændende
og vigtig  fundgruppe, 
som er undersøgt på 
flere af udgravningerne 
langs motorvejen.

E t fast dekorationselement 
på lerblokkene er et bånd 
af streger, der løber hele 
vejen rundt langs kanten, og 
dermed indram m er den or
namenterede flade (HØ M ).
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Husovne

Produktionsovne

Specialovne

O l d t i d e n s  o v n e

For det m oderne m enneske er det svært at forestille sig en hverdag uden 
m indst én ovn. M en hvordan var det i bronze- og jernalderen? Var ov
nen også dengang en fast bestanddel af hverdagslivet? Svaret er ikke 
entydigt, for selv om  der er fundet og udgravet m ange bopladser over 
hele landet, er antallet a f ovnfund ikke særlig stort. D et betyder ikke 
nødvendigvis, at ovne ikke var vigtige eller almindelige. De få ovne, der 
er fundet, har tydeligvis ikke været en del af beboelseshusenes udstyr. 
D e var placeret under åben him m el i udkanten  af bopladserne, i om rå
der hvor der p rim æ rt er spor efter håndværksproduktion. Placeringen 
af ovnene uden for de centrale bopladsom råder rum m er en del af for
k laringen på det lille antal fund. D et skyldes, at arkæologiske udgrav
n inger ofte er afgrænset til om rådet hvor oldtidshusene er opført. En 
anden årsag er, at udtjente ovne, der m åtte opgives på g rund  af slitage 
eller skader efter en fejlbrænding, ofte blev genbrugt som affaldsgruber. 
D erfor ligner de tit ved første øjekast en hvilken som helst affaldsgrube 
på bopladsen.

Fra andre bopladser viser naturvidenskabelige analyser, at små 
brændte lerstykker, der er fundet i nedgravningerne til husenes tagbæ
rende stolper, er bræ ndt ved så høje tem peraturer, at de må stam m e fra 
en form  for o v n e / H vordan disse husovne har set ud vides ikke, af den 
g rund  at de ikke var gravet ned, men givetvis stod direkte på gulvet. 
D erfor er sporene efter dem for længst nedbrudt af tidens tand og dyrk
n ing af jorden gennem  årtusinder.

Anderledes forholder det sig, når m an taler om produktionsovnene 
fra bronze- og jernalderen, der var delvist nedgravet, så kun ovnkuplen 
stak op. M an  skal forestille sig konstruk tioner opbygget af sten, fletværk 
og ler, der kunne være op til 6 m eter lange. D et er netop forskellige 
typer af produktionsovne, der er fundet ved udgravningerne langs m o
torvejen.

Fund fra andre dele af landet har vist, at ovne blev beny tte t til for
skellige form er for produktion. O vne til bræ nding af keram ik blev såle
des b ru g t i det danske om råde fra starten  af yngre bronzealder, dvs. ca. 
1100 f.Kr. Specialiserede ovne til jernudvinding dukker op fra jernal
derens begyndelse om kring  500 f. Kr. Disse specialiserede ovne skulle 
opnå betydelige tem peraturer for at kunne brænde lerkarrene hårde 
eller smelte urenheder væk fra det lokale råstof, m yrem alm en, så det 
rene jern  var tilbage. Både bræ nding af keram ik og udvinding af jern 
er processer, der har krævet stor viden om  ovne og deres konstruktion.
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Rekonstruktions- 
tegning af kera- 
mikbrændingsovn 
fra Hyrdehoj ved 
Roskilde. Ovnens 
opbygning og stø r
relse har mange 
lighedspunkter 
med de nyfundne 
ovne fra Langha
ven og Maltegård. 
Tegning Bjørn 
Skaarup, efter 
Ingvardson 2005.

Begge form er for p roduktion har krævet, at tem peraturen  i ovnen kun
ne kontrolleres præcist og holdes over lang tid. D er findes også mere 
simple produktionsovne, der kunne bruges til tø rrin g  af mad, bagning, 
rygning  m.m. Disse ovne skulle ikke fyres op til mere end højest 400- 
500 grader, og de kendes fra både bronze- og jernalder. Enkelte fund 
tyder dog på, at de sandsynligvis har været b ru g t så tid lig t som i bon
destenalderen.7

Bageovne U dgravningerne langs m otorvejen har fø rt til fundet af tre  ovne af
den forholdsvis simple lavtem peratur-type til forarbejdning af m advarer 
samt to ovne af typen  til keram ikbrænding. Før der foreligger analyser 
af det brændte ler fra ovnkonstruktionerne og af eventuelle korn og frø 
fra jordprøverne, kan det ikke afgøres, hvad den enkelte ovn har været 
b ru g t til. E n  m eget firkantet opdeling af ovne efter funktionstype er vel 
heller ikke realistisk, da velbyggede ovne til keram ikbrænding også kan 
være b ru g t til ko rn tø rring  og lignende.

D e fleste af ovnene er konstrueret ved at grave to cirkulære huller i 
jorden, et sto rt og et lidt m indre. H ullerne er gravet tæ t op ad hinanden, 
og set ovenfra danner de en 8-tals form. I den ene nedgravning blev der 
opført et ovnkam m er, mens den anden nedgravning fungerede som en 
arbejdsgrube, hvorfra m an kunne betjene ovnen og fyre op til den øn
skede tem peratur. En anden type, der optræ der mellem fundene, er en 
simpel, cirkulær ovn bestående af kun én nedgravning.

H vordan ovnkam m eret i de 8-talsform ede anlæg blev opbygget, af-
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Ovn af lav-tem- 
peraturtypen fra 
Langhaven. På bil
ledet ses den cirku
lære stenpakning, 
der udgjorde det 
nederste lag i ovn
konstruktionen. 
Ovenpå og mellem 
stenene ses rester 
af ovnens lerbund, 
der er brændt rød 
under opvarm nin
gen. Den cirkulære 
stenpakning måler 
ca. 130 cm i dia
meter. Den mørke 
plamage forrest til 
højre i billedet, er 
sandsynligvis spor 
efter et arbejdsom
råde foran ovnen 
(HØ M ).

U dgravning af 
8-talsform et ovn 
fra Knudsgård, 
der kan være brugt 
til bagning af 
brød eller anden 
forarbejdning af 
mad. D er er gravet 
et par centimeter 
af overfladen rundt 
om ovnen, så man 
kan se nedgravnin
gerne til ovnkam
m eret forrest og 
arbejdsgruben 
bagerst. Den 
længste målestok 
er en m eter lang 
(HØ M ).
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Keramikovne

M est kom pliceret er op
bygningen af keram ik- 
brændingsovnene, hvor

temperaturen, langsomt og stabilt skulle øges til op over 800 grader. D er 
er eksempler på, at den nedgravede del af ovnkam m eret i disse ovne blev 
opbygget af flere lag. Inderst var der typisk en lerkappe, der blev brændt 
rød og hård af varm en i ovnen. O ver m arkoverfladen fortsatte dette lag 
op og dannede ovnkappens kuppelform ede overbygning. Kuplen blev 
frem stillet ved at form e et skelet af flettede grene, der blev beklædt med 
ler. Ved udgravning af ovnene findes ofte rester af de ødelagte kupler 
som stykker af rødbræ ndt ler med aftryk af de grene, leret var trykket 
fast om kring. I en ovn, der blev udgravet på M altegårds jorder, var den 
del af ovnkam m eret, som lå under markoverfladen, foret udvendigt med 
et lag af sten og et lag af sandblandet ler. L ignende lag kendes fra en 
ovn fra H yrdehøj ved Roskilde, hvor der var beny tte t m uslingeskaller 
som fy ld / Disse foringer havde form entlig en drænende eller isolerende 
virkning. D et kan også tænkes, at de m ange sten i ovnvæggen havde den 
effekt, at tem peraturen  blev m ere stabil, og at ovnen kølede langsom 
mere af.

D er er ingen tvivl om, at ovne af den type, der er fundet ved M alte- 
gård, Langhaven og H yrdehøj ved Roskilde, har været effektive. Ovne 
opbygget efter samme grundprincipper blev b ru g t i D anm ark helt op i 
m iddelalderen til bræ nding af k e ram ik /

Ovn af keramikbrændings- 
typen fra M altegård. Der 
udtages jordprøver til na tu r
videnskabelige analyser, og
i forgrunden ses dele af ov
nens rødbrændte lerkuppel, 
dels som opgravede klumper 
og dels stadig på plads i 
ovngruben (HØM ).

hang af hvilke behov, 
ovnen skulle opfylde. 
Var der tale om tø rrin g  
af korn og bagning af 
brød, eller skulle der 
brændes keram ik til 
hjem m ets arsenal af 
lerkar og fade?
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Den ene halvdel 
af ovnen fra M al
tegård er gravet 
væk, og i profil
væggen ses et sort 
trækulsfyldt lag i 
bunden af ovnen, 
der er rester efter 
fyringen. Nedgrav
ningen til højre har 
udgjort ovnkam- 
meret, mens den 
venstre var arbejds- 
og fyringsom rådet 
(HØ M ).

Bebyggelses- 
udviklingen 
i Bronze- og 
Jernalderen

F r e m t id s p e r s p e k t i v e r

D et er de foreløbige resultater af udgravningerne ved H elsingørm otor- 
vejen, vi har frem lagt her. N å r de arkæologiske og naturvidenskabelige 
analyser af det om fattende fundm ateriale er udført, forventer vi at få 
nye og mere detaljerede indblik i livsbetingelserne og dagligdagen for 
egnens befolkning i bronzealderen og jernalderen.

Nordøstsjællands bebyggelseshistorie tegner sig endnu utydeligt, og 
der er m ange forhold, vi ikke um iddelbart kan forklare. For at belyse 
problem stillingerne har m useet etableret et flerårigt forskningsprojekt 
i samarbejde med arkæologer fra Saxo In s titu tte t på K øbenhavns U n i
versitet og geobotanikere fra G EU S (D e N ationale Geologiske U nder
søgelser for D anm ark og G rønland).70 D et er projektets form ål at belyse 
landskabs- og bebyggelsesudviklingen i N ordøstsjæ lland i bronze- og 
jernalder ved hjælp af naturvidenskabelige og arkæologiske m etoder. En 
vigtig del af projektet er detaljerede geobotaniske undersøgelser af sedi
m entkerner, der bores ud i små søer, som ligger i “det m agre bælte”, og 
som er mere eller m indre om kranset af enkeltgårde fra bronzealderen 
og jernalderen. Pollenspektret i søerne vil afspejle vegetationens, skove
nes og agerbrugets udvikling -  lige fra senistiden og frem  til i dag. Vil 
disse undersøgelser m on bekræfte de bebyggelsesmæssige æ ndringer 
som følge af, at jordbruget i visse egne opgives i de første århundreder 
efter K risti fødsel?

A ndre dele af projektet handler om en detaljeret gennem gang af det 
arkæologiske fundm ateriale. D e enkelte gårdsenheder vil blive søgt sat 
ind i et kronologisk udviklingsforløb, som bl.a. skal belyse, hvornår en
keltgårdene i om rådet blev anlagt, og hvornår de forsvandt. U dviklin
gen af selve gårdene vil også blive analyseret med hensyn til hustyper, 
placering i forhold til topografi og jordbund, prim æ r subsistensøkonomi
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(kornavl og dyrehold) og sekundær subsistensøkonom i (f.eks. keram ik
produktion og jernudvinding).

D a der førhen kun er foretaget få arkæologiske undersøgelser i eg
nen om kring Gam m el H olte, har de nye udgravninger langs H elsingør
m otorvejen leveret et v ig tig t fundm ateriale i relation til udforskningen 
af N ordøstsjællands ku ltu r- og bebyggelseshistorie. Fundene er særlig 
vigtige, fordi de er fra grænselandet mellem to forskellige bebyggelses- 
m ønstre.
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Villa Venti i Vedbæk
Landliggerliv i begyndelsen a f  forrige århundrede

a f  Anders Bank Lodahl

1 1906 byggede apotekeren Otto Heering M üller en sommervilla på det nu
værende Vedbæk Strandvej 480. 1 denne artikel beskrives på grundlag a f  fa 
miliens Müllers righoldige privatarkiv og Otto Müllers fotografier fra  livet i 
Vedbæk, først som landliggere og sommerbeboere og senere som fastboende ved 
det nordlige Vedbæks smukke kyst.
Anders Bank Lodahl (f. 1911) er registrator på Rudersdal Museer og cand. 
mag. i historie og latin. Han har i Søllerødbogen 2011 ligeledes med udgangs
punkt i materialet fra  Otto Heering Müllers arkiv beskrevet “Bomuldsvæve- 
riet Godthåb ” i Jægerborgs Hegn.

O t t o  M ü l l e r

O tto  H eering  M üller (1859-1927) var søn af A dolf W ilhelm  M üller, der

O tto  M üller i 
haven ved sin villa 
i Vedbæk om kring 
1910. (Niels Peter 
Louis-Hansen)
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Apotekeren

Landstederne

byggede bomuldsvæveriet “G odthåb” i Jægersborg H egn  i 1848.' O tto  
M üller blev uddannet farm aceut i 1879, og samme år blev han ansat på 
K ong Salomons Apotek på Ø stergade i K øbenhavn hos sin b ro r Axel 
G eorg M üller. Broderen døde pludseligt i 1879.1 1884 blev O tto  M üller 
bestyrer af apoteket, indtil han overtog det i 1896. A poteket og bevil
lingen kostede 165.000 kr, mens han gav 360.000 kr for ejendom m en 
på Østergade; en ganske betydelig investering efter datidens målestok 
på i alt 525.000 kr. K ong Salomons A potek havde siden 1677 ligget på 
Østergade 58, men det eksisterer ikke længere. Apoteket blev lukket i 
1961 og købt af Illum , hvorefter det blev nedrevet.2

O tto  M üller var en m and med m ange tillidshverv: H an  var sekretær 
og senere form and for K øbenhavns A potekerforening sam t form and for 
den farmaceutiske voldgiftsret, og han fungerede som censor ved far
m aceutisk kandidateksam en.J O tto  M üller blev i 1888 g ift med G erda 
C hristine  L ehm ann (1866-1929) og sam m en fik de tre  sønner: Ove født 
1890, Axel Eggert født 1896 og Paul Richard født 1902.

D en nøjagtighed, som det krævede for at være en god apoteker, brag
te O tto  M üller også med sig i privatlivet. H ans efterladte notesbøger, 
haveplaner, regnskaber, flyttebog og inventarlister giver sam m en med 
hustruens m inutiøst udfyldte husholdningsregnskab et detaljeret billede 
af et hjem i det bedre borgerskab i slutningen af 1800-tallet og det 20. 
århundredes første par årtier. Sam tidig var han en ivrig am atørfotograf, 
og han var hurtig  til at tage farvefotografi til sig.

S o m m e r b o l ig  i V e d b æ k

Vedbæk havde siden 1700-tallet været i de rige københavneres søgelys 
som som m eropholdssted. Allerede i 1731 opførte kam m ertjener G eorg 
C hristian  Jacobi et landsted ved Ø resundskysten og kaldte det E n ru m .4 
N avnet henviser til, at landstedet skulle bruges til tilbagetræ kning 
og rekreation i ensom hed. T ankerne om, at man på landstedet kunne 
finde tilbage til en naturlig, uspoleret idyl eksisterede fra slutningen af 
1600-tallet, hvor det højere borgerskab under den unge enevælde om 
som m eren søgte væk fra den “forpestede” hovedstad. Landstederne 
blom strede i løbet af 1700-tallet og kulm inerede med de rige han- 
delsmænd C onrad Alexander Fabritius de Tengnagel og Frederic de 
C oninck, som ejede henholdsvis E nrum  i Vedbæk og N æ sseslottet ved 
Furesøen. I de engelsk inspirerede parker om kring  begge landsteder 
dyrkedes et nøje iscenesat ideal om kring  ro, fred, ensom hed, idyl og 
oprindelighed.
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Landliggerliv i 
Vedbæk Krohave 
anno 1853 malet 
af Andreas Juuel.
I baggrunden ses 
dampskibsbroen 
og damperen, som 
netop er ved at 
sejle. (Rudersdal 
Museer)

Dampskibsfarten

Som m erboligen var i 1700-tallet forbeholdt de få, kongen og det al- 
lerrigeste borgerskab. I tak t med den industrielle vækst og økonomiske 
frem gang efter 1840/50 blev der en m ulighed for flere af det nyrige bo r
gerskab. Sundhed kom på dagsordenen sam m en med frisk luft og salte 
bade. Sam tidig greb nationalrom antikken borgerskabet og gjorde det 
interesseret i D anm arkshistorien og danskerne som folk. N ordsjælland 
med de m ange m inder om  konger var et oplagt mål, og m an kom også 
tæ t på bønder og fiskere, som blev anset for repræ sentanter for den dan
ske u rb e fo lkn ing /

Sam tidig med at forbindelserne til K øbenhavn blev stadigt bedre 
begyndte flere og flere at søge til Vedbæk i som m erm ånederne både 
på endagsture og som landliggere. Fra 1842 sejlede egentlige rutebåde 
langs Ø resundskysten til K ø b en h av n / Vedbæk havde allerede i 1811 
fået en anløbsbro, da C onrad Alexander Fabritius de Tengnagels lyst
ejendom Alexandria blev toldsted.7 Skibsbroen blev senere overtaget af 
dam pskibsfarten og beny tte t som landgangssted i Vedbæk. Fra 1897 
havde Vedbæk også forbindelse til K øbenhavn med Kystbanen. Vedbæk 
om kring  år 1900 var således et fiskerleje i rivende udvikling, “hvor hvert
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et hus og hvert et ledigt værelse var lejet ud til københavnere, og hvor som
mervillaerne skød op som en tæt perlerække på begge sider a f  Strandvejen”.8

S o m m e r o p h o l d  so m  l e je r

Fam ilien M üller begyndte i maj 1902 at tilbringe som m eren i Vedbæk. 
De lejede sig ind hos H ans Peter Jensen i et hus lige overfor D am p
skibsbroen, så det var let for apotekeren at komme ind til København. 
Udlejeren H ans Peter Jensen og broderen C hristian  Jensen var efter
kom m ere af den gamle bådebyggerslægt i Vedbæk. D eres far Jens Jensen 
var fjerde og sidste generation af bådebyggere på denne grund, m atrikel 
nr. 22 i Vedbæk by. Brødrene havde i 1886 nedrevet det meste af det 
gamle fiskerhus og havde i stedet bygget en toetagers dobbeltvilla med 
en brandm ur im ellem .5 D obbelthuset findes stadig, om end i om bygget

August 1902, O tto  M üllers familie på trappestenen foran fisker Hans Peter Jensens hus, hvor familien M üller 
lejede sig ind. Kvinden til venstre er O tto  M üllers hustru, Gerda Müller. T il højre sidder hendes mor, Egger- 
tine Lehm ann, med familiens yngste søn Paul på skødet. D en mellemste søn Axel sidder ved sin mors fødder 
og yderst til højre står storebror Ove. (H istorisk Arkiv for Rudersdal Kommune)
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Landliggere i 
Vedbæk

Vedbækfiskerne 
træ kker båden 
i land o. 1900.1 
baggrunden ses 
brødrene Jensens 
dobbeltvilla med 
to skorstene, hvor 
O tto  M üller med 
familie lejede sig 
ind fra 1902-1906. 
(H istorisk Arkiv 
for Rudersdal 
Kommune)

form, på Vedbæk Strandvej 365 og 367. O m  vinteren  boede de to  brødre 
i hver sin del a f villaen, og om som m eren flyttede de om i de to baghuse 
for at overlade villaen til landliggerne. D et var i dette dobbelthus fam i
lien M üller boede i som rene 1902-1906.10 D erved opnåede de to fiskere 
en ikke ubetydelig ekstra indtægt. O tto  M üllers regnskab for 1904 for
tæller, at den samlede udgift for landopholdet var 917,90 kr. D en  største 
del af beløbet blev betalt i maj, hvor opholdet sikkert betaltes forud. En 
række m indre beløb i juli, august og septem ber må være de løbende 
udgifter og transportom kostninger. M en allerede i januar optræ der en 
post på 3,50 k r til “tapet”. Form entlig  har M üller bekostet tapet på ud
lejningsejendom m en. 11 D et var ikke ualm indeligt, at trofaste lejere fik 
lov til at sætte deres præg på den sommerbolig, de lejede år efter år.

M ange lokale vedbækkere byggede ligesom  brødrene større huse end 
de havde brug  for og måske råd til, så de kunne udleje noget af den til 
landliggerne om som m eren. Landliggerne flyttede ind i stuerne, mens 
ejerne flyttede op på loftet eller ud i et skur i haven. M an udlejede oftest 
huset m øbleret og tog  kun de m est skrøbelige ting  med sig. Ikke alle 
landliggere var lige forsigtige med værternes tin g .'2 Brødrene Jensen 
havde også andre indtæ gter relateret til landliggerne. C hristian  Jensen 
var brovagt på dam pskibsbroen, og om  som m eren tjente de som andre 
fiskere ekstra ved forefaldende arbejde og sejlads for landliggerne .13
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O tto  M üller to 
ældste sønner,
Ove og Axel, ved 
stranden i Vedbæk 
form odentlig i 
1902 (Historisk 
Arkiv Rudersdal 
Kommune)

T i l k n y t n i n g  t i l  V e d b æ k

Inden familien M üller valgte Vedbæk som sin faste som m erresidens, 
havde de ligget på landet andre steder, blandt andet i H um lebæ k i 1893. 
E fter de fik fast som m erophold i Vedbæk, tog fam ilien - eller måske kun 
forældrene - fortsat en gang om året på en udenlandsrejse. Rejsemålene 
var blandt andet Paris, Tyrol og T h ü rin g en .74

At familien M üller netop valgte Vedbæk som mål for deres som m er
ophold, skyldtes form odentligt, at de havde en vis kontakt med om rådet 
i forvejen. O tto  M idlers far, A. W. M üller, ejede fra 1848 til 1890 et 
bomuldsvæveri og som m erbeboelse i Jægersborg H egn  i det nu ned
revne G odthåb nord for M ølleåen mellem Rådvad og Stampen. O tto  
M üllers bror, C onrad Julius M üller, byggede nogle år senere to  villaer 
på Vedbæk Strandvej: I 1898 “N y  G odthåb” på det nuværende Vedbæk 
Strandvej 494, og i 1903 opforte han villaen “T orre” på Vedbæk S trand
vej 492. H an  solgte dog begge villaer allerede i 1913.
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O tto  M üllers bror 
byggede to villaer 
på Strandvejen, 
”N y  G odthåb” 
og villa ’’T orre” i 
henholdsvis 1898 
og 1903 (Byplan, 
Rudersdal Kom
mune)

M a t r ik e l  8

Både C. J. M üllers villaer og O tto  M üllers villa lå på m atrikel 8 i Ved
bæk by. Ved udskiftn ingen i 1771 blev den re t store strandgrund  i det 
nordlige Vedbæk tildelt ejerlavets ni husm ænd som overdrev. H usm æn- 
denes g rund  blev senere til m atrikel 8 og 9 og bestod af stykket øst 
for Strandvejen fra grænsen ved Sm idstrup i H ørsholm  Sogn i nord til 
grunden  overfor den nuværende Ellesø Allé i syd. Ellesø Allé var indtil 
1972 udm undingen af H enriksholm s Allé i Strandvejen .16

Arealet blev i begyndelsen af 1800-tallet overtaget af D et konge
lige R ente- og G eneraltoldkam m er sam m en med Alexandria, det senere 
M iram are. På m atriklens nordlige del opførtes S trandridergården til 
toldbetjentene. Toldstedet blev nedlagt i 1865.17 S trandridergården kom 
herefter på private hænder, og en del af dens jord blev udlejet til land
arbejderfam ilier. Først i 1874 blev hele m atr. 8 udskilt og købt af kam 
m erherre Von Rosen på H enriksholm . Von Rosen solgte i 1876 Strand-
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M atrikelkortet for 
Vedbæk i perio
den 1882-1907. 8r 
er den grund, 
hvor O tto  M üller 
anlagde sin villa på. 
På sydsiden ses det 
lille indhak i syd
grunden, hvor han 
senere anlagde en 
pavillon. (Geodata
styrelsen)

Grundkøb 1906

ridergården og den nordligste del af det gamle om råde (matr. 8a) til 
v inhandler C.W.F. Bestie. Sam m en med H enriksholm  overgik resten 
af m atrikel 8 i 1892 til Carl. H . M elchior, som i 1894 solgte sin del af 
matr. 8 for 85.000 kr. til forsikringsdirektør og senere indenrigsm ini
ster, Ludvig Bram sen .18 Bramsen opførte selv en villa “V ikingehøj” i 
1895 på det nuværende Strandvejen 476.

D en øvrige del af m atr. 8 udstykkede han med tiden til flere grunde, 
blandt andet til C.J. M üllers to  villaer. Ligeledes solgte han i 1906 matr. 
8r, grunden  lidt nord for sit eget hus, til O tto  M üller.

V il l a  V e n t i

Villaen, som O tto  M üller byggede, ligger på Strandvejen 480, og fik 
fra begyndelsen navnet Villa Venti. Venti betyder 20 på latin /italiensk 
og henviser til villaens placering tæ t på 20 km -stenen, som m arkerer 
afstanden til 0-km  stenen ved Ø sterpo rt i K øbenhavn.'9 N avnet er i 
øv rig t helt i tråd med husets italiensk inspirerede ark itek tur og indret
ning. G runden  blev købt den 17. januar 1906, og huset fik de nødven
dige tilladelser fra sundhedskom m issionen i m arts samme år. G runden  
blev tinglyst i to  om gange henholdsvis 7. m arts og 30. oktober 1906, og 
den er først skødet d. 31. oktober. M atrikelkorte t afslører en række små 
justeringer om kring  skellene i forbindelse med overdragelse, som nok 
kan forklare, at det trak  ud.20 Blandt andet er et stykke i form  som en 
kvart cirkel overført til V illa Venti fra grunden  syd for. Fam ilien flyt
tede derfor først ind i maj 1907 ved begyndelsen af som m ersæsonen.27

O tto  M üllers g rund  var en koteletgrund med en smal indkørsel fra 
Strandvejen og et bred t parti m od Ø resund. På den m odsatte kotelet
g rund  lå villaen Søglimt. A realet syd for var oprindeligt stald og køk-
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Rejsegilde på 
Villa Venti 1906. 
Fotografiet er taget 
fra nabovillaen 
Søglimt (National
museet)



Huset opføres 
1906-07

Palæstilen

kenhave for Ludvig Bramsens villa, V ikingehøj, indtil det blev frasolgt 
i 1912 og bebygget med en villa.-2

O tto  M üller købte grunden kontant for 15.000 kr. G runden  var på 
5.329 kvadratalen eller lige om kring  2.100 kvadratm eter. Opførelsen af 
Villa Venti blev ikke udbudt i en sam let entreprise, men hvert håndværk 
kom i udbud for sig: “Hvorved mine håndværkere fra  København blev de bil
ligste og det er således tillige første klasses arbejde”, som M üller stolt bem ær
ker i sin lille notesbog over alle udgifterne til huset. H åndværkerne i 
Vedbæk har ikke haft m eget glæde af det, men ellers var både nybyggeri 
og reparation af landliggernes huse en god indtægtskilde for de lokale 
håndværkere. G runden, huset og haven kom sam m enlagt til at koste 
O tto  M üller 39.025 kr og 73 øre .2i

H vor vidt villaen har været en stor udskrivning for apotekeren, kan 
være svært at gennem skue. Vi kender kun hans indtæ gt for året 1889, 
og da var den på 7.314 kr, inden de faste udgifter og husholdningen var 
trukket fra .24 M en det var mens O tto  M üller stadig kun  bestyrede apo
teket, som han købte i 1896. M ed købet af apoteket har hans indtæ gter 
nødvendigvis æ ndret sig betydeligt. I hvert fald kan hans indkom st for 
året 1907 oppebærer en sam let udgift på 13.796,69 kr, og det er kun ud
gifter til hans private husholdning, ikke udgifter til apotekets d rift.2’ De 
samlede udgifter til anskaffelsen af villaen har således været om kring 
tre gange så meget, som hans årlige udgifter beløb sig til.

A n d r e a s  C l e m m e n s e n

V illaen blev tegnet i 1906 af den anerkendte arkitekt A ndreas C lem m en
sen (1852-1928). C lem m ensen havde i 1880-83 været på uddannelsesop- 
hold i Italien og var inspireret af simple italienske landhuse. Villa Ventis 
balustrader langs terrassen og altanen på vandsiden er i klar italiensk 
stil. C lem m ensen var banebrydende med sin forkærlighed for enkelhed 
og klarhed, som stod i kontrast til tidens mere effektsøgende og dekora- 
tionsglade smag. H an  blev beundret for sin palæstil i sam tiden, og et af 
hans kendetegn er de velafbalancerede asym m etriske facader, som man 
også finder på Villa Venti. C lem m ensen var især kendt for Farm aceu
tisk Læ reanstalt i Stockholm sgade i K øbenhavn og direktørboligen på 
C arlsberg samt udbygningen af Statens S erum institu t og tilbygningen 
til G lyptoteket.215 H an  var blandt de arkitekter, som kom til at tegne 
de opblom strende villabebyggelser i Nordsjælland. I 1894-96 tegnede 
han således de første som m erhusbebyggelser i H ornbæ k, også i italiensk 
landstil, lettere om arbejdet til danske forhold.27
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Arkitekten Andreas 
Clemmensen teg
nede i 1906 den 
italiensk inspirere
de villa, som senere 
fik navnet Villa 
Venti. De to akva
reller er udført af 
Andreas Clem m en
sen. Akvarellerne 
er tegnet inden 
villaen blev opført 
og muligvis tænkt 
som salgsmateriale. 
(Niels Peter Louis- 
Hansen)

V I L L A  FOR H R - A P O T H E K E R  MVLJLER. 

i VED BÆ K ..

Mob Vejen.
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I n d r e t n i n g

I 1907, hvor O tto  M üller flyttede ind i sin nyopførte villa i Vedbæk, var 
han på højden af sit virke. H an  var selv 48 år gammel og havde en blom 
strende forretn ing  i ryggen. H ans kone G erda var 41 og de tre  drenge, 
Ove, Axel og Paul henholdsvis 17, 11 og 5 år gamle. T il husstanden 
hø rte  endvidere to  piger: en kokkepige og en stuepige.

V illaen var ved opførelsen forsynet med gas og telefon, men uden 
el og centralvarm e, da den kun var til sommerbeboelse. H uset kunne 
dog opvarmes med ikke m indre end syv kakkelovne foruden kom furet. 
D en kom m unale Sundhedskom m isions godkendelse af tegninger og af
løbsforhold for villaen forudsatte eksplicit, at der ikke installeredes et 
W C . I stedet var der das i et lille hus bag m uren på Strandvejssiden af 
bygningen og et kloset på første sal.2* Allerede før opførelse var der en 
brønd på grunden, m en der blev lagt vand ind allerede i 1907, og el kom 
til i 1910.2S D asset i baggården og klosettet blev først i 1915 ersta tte t 
med to  W C ’er.30

G e n n e m  h u s e t  r u m  f o r  r u m

I forbindelse med indflytningen i huset i 1907 udarbejdede G erda M ül
ler en fuldstændig fortegnelse over indboet i villaen fordelt på de en
kelte rum . Desuden angav hun, hvad hver enkelt ting  havde kostet ned i 
m indste detalje. E t eksempel var kom m oden i æ gteparrets soveværelse, 
som havde kostet 24 kr, hvortil kom m aling eller nok rettere  løn til m a
leren på 5 kr. På denne måde gennem gik hun rum  for rum , møbel for 
møbel, ja gaffel for gaffel, hele inventaret i huset, samt hvad det havde 
kostet, indtil hun til sidst med cykler og haveredskaber kom frem  til en 
sam let sum  på 7.329,93 k r / 7

I det følgende vil vi kigge nærm ere på de enkelte rum  i huset, dets 
in teriø r og brug. T il det vil vi bruge både G erda M üllers liste fra 1907 
og boopgørelsen efter G erda M üllers død i 1929. Sam m enligningen kan 
lade sig gøre, fordi m ange af m øblerne i 1929 stadig var placeret i de 

“Vort H jem” samme rum  som i 1907.32 Som guide bruger vi firebindsværket “V ort 
H jem ” fra 1903, en håndbog skrevet af tidens smagsdommere til det 
bedre borgerskab. H er er der gode råd om alt fra familiens økonomiske 
forhold, hvordan m an holder tyende, børneopdragelse til den gode smag 
i a rk itek tur og boligindretning. Værket bærer præg af, at ark itek tur og 
indretningsm oden skifter fra historicism ens overpolstrede, svulstige 
stil til en mere enkel stil, som senere skulle udvikle sig til Skønvirke,
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Plantegning af 
stueplanet på Villa 
Venti. U dført af 
Andras Clem
mensen. (Byplan, 
Rudersdal Kom
mune)

Bedre Byggeskik og i sidste ende funktionalism en.55
V illaen indeholder i store træ k de samme rum , som fam ilien havde i 

lejligheden oven på apoteket på 3. sal i Ø stergade 58. Lejligheden havde 
syv rum , så der var både plads til et kabinet til m oderen og herreværelse 
til faderen foruden børneværelse, spisestue, dagligstue, soveværelse og 
pigeværelse.54 I villaen var der m ere plads, m en rum m enes brug  er den 
samme som i lejligheden.

F o r s t u e n

N år m an ankom  til huset gennem  hoveddøren fra Strandvejssiden og 
via den udvendige trappe under den m urede balkon, tråd te m an ind i 
forstuen. Fra den indvendige, åbne trappe kunne m an se op til afsat
sen på 1 .sal., hvorved forstuen blev mere lys og indbydende, præcis som 
det anbefaledes i V ort H jem s afsnit om villaen og landstedet, skrevet 
af Eugene Jørgensen. H an  anbefalede på det varm este trapperum  selv 
i m indre villaer. “..hvad der ved mange villaer går til spilde a f  plads i skik
kelse a f  tåbelige og mørke korridorer, er her samlet kommet til nytte i en lys 
og tiltalende skikkelse.”35 Eugene Jørgensen var i en årrække redaktør af 
tidsskriftet “A rkitekten” og tilhæ nger af den palæstil, som Clem m ensen 
var en frem trædende repræ sentant for.
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På venstre hånd i forstuen havde m an døren ud til et lille an re tte r
værelse, hvorfra m an kunne komme både til køkkenet og til spisestuen. 
K økkenet var in d re tte t med fast bord og havde både kom fur og gasap
parat. K om furet blev b rug t til bagning og stegning, mens gasapparatet 
brugtes til den daglige m adlavning.56 Fra køkkenet var der adgang til 
et spisekam m er bagerst i rum m et samt nedgang til kælderen. M en her

Foran Villa Venti, 
september 1910.
De to tjenestepiger 
står på altanen 
foran deres væ
relse. På trappens 
rakværk til venstre 
sidder den yngste 
søn Paul, mens 
Axel og hans mor 
Gerda M üller står 
m idt i billedet. 
Husets ældste søn, 
Ove Müller, sidder 
yderste til højre.
De øvrige personer 
er ubekendte. (N a
tionalmuseet)
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ville gæsterne næppe komme. D e ville i stedet bevæge sig fra forstuen 
ind i dagligstuen.

Verandaen

D a g l ig s t u e n

Maj 1911. Gerda M üller i 
karnappen ved sit skrivebord 
med udsigt over Øresund og 
omgivet af en skov af stue
planter. (Nationalmuseet)

D agligstuens m ange specielle m øbler vidnede om, at den var ram m en 
om  fam iliens forskelligartede aktiviteter. Foruden en sofa, to  lænestole, 
et bord med seks stole var den forsynet med et skrivebord, et spillebord, 
et sybord og et naturbord  med broderier. Em m a G ad betegner i sin 
artikel i “V ort H jem ” dagligstuen som stedet, hvor “husets smag, og kul
turelle standpunkt hovedsageligt gør sig gældende."311 det sydøstre hjørne af 
dagligstuen var der in d re tte t en lille karnap, hvor lyset vældede ind fra 
et sto rt vinduesparti ud mod Ø resund og fra et m indre vindue mod syd. 
H er var G erda M üllers kabinet med hendes skrivebord.

T il venstre herfor var der en lukket veranda eller verandastue, hvor
fra m an kunne nyde 
udsigten over Ø resund I
eller gå ned i haven. Ve- I  . 
r a n d a - s t u e n  v a r  e t  s e k s -  ......................  '

kantet rum  m ed terra/.- J K P i»  \  " J
/.ogulv og  et sekskan te t I
bord og bænke langs M B p- - *
væggene, alle tegnet J  '  itfr' r 1 n V «
af husets arkitekt. D en
kunne lukkes af fra f  \ p «
dagligstuen med glas- L tm
døre og fungere som t> ¿A ájH
et køligere opholdsrum  IB*' ' 
med sit stengulv og det mBk * í 
store vindue, der kun- H  IL
ne skydes op. JBJHH .  1jrTnir-..^¿¡̂ K

- ø -  Æ%. fm iifT B P  .3BÍB
Mimlel  W \  1 ) 1  , 

ha \  ile s a l e d e s  I r e m -
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trædende plads i dagligstuen. Eugene Jørgensen frem hæver netop be
tydningen af, at dagligstuen får masser af sol, fordi m an opholder sig 
m eget der om vinteren, hvorim od spisestuen helst skal vendes væk fra 
solen, fordi den generer under m iddagen.3* Fam ilien M üller delte ikke 
denne skepsis over for sol i spisestuen: Spisestuen var forsynet både med 
store vinduer m od nordvest og en dobbelthavedør indsat i en bue med 
flere små ruder mod øst, sådan at m orgensolen i hvert fald kunne skinne 
ind. Lyset og udsigten over sundet er blevet prioriteret i begge stuer.

V induerne var overalt i huset forsynet med sprosser undtagen en
kelte i karnappen og dagligstuens vindue ud mod havet. H er var Clem - 
mensen igen helt på linie med Jørgensen, som var en fortaler for spros- 
sede ruder, som han mente “adler huset".39

S p i s e s t u e n

Fra dagligstuen kunne m an gå ind i spisestuen, hvor spisebordet med 
plads til 18 gæster stod. At m an havde investeret i et så s to rt et bord med 
stole til den samlede sum  af 574 kr. vidner om, at m an ønskede en vis 
standard om kring  m åltidet og havde selskabsliv i tankerne. Spisebord, 
stole, to hjørneskabe og anretterbordet var alle af egetræ, form odentlig 
fordi de var købt som et sæt til det nye hus. Spisestuen stod naturlig- 

Anretterværelse vis i forbindelse med køkkenet gennem  det lille anretterværelse. D et 
har forhindret mados fra køkkenet i at genere familien ved bordet og 
givet stuepigen m ulig
hed for at få sty r på 
fadene, inden hun tråd 
te ind i spisestuen.40 
Først i 1960’erne be
gyndte m an at indrette  
boliger med direkte 
sam m enhæng mellem 
køkken og spisestue, 
og køkkenalrum m et

Kaffebord fra 1915. Bordet 
står i spisestuen, og vi ser 
ud i haven gennem den 
afrundede dobbeltdør. T il 
venstre skimtes et af de to 
hjørneskabe i spisestuen 
(Nationalmuseet)
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Skrivebord og 
Telefon

dukker først op endnu senere i slutningen af årtusindet. Eugene Jø r
gensen flirtede dog allerede i 1903 med tanken om spisestue og køkken 
i ét efter engelsk forbillede, m en kun til let m adlavning og anretning, 
opvasken skulle under alle om stændigheder foregå i et andet ru m .47

H e r r e v æ r e l s e t

Hvis m an kun  havde ærinde til O tto  M üller selv, kunne m an fra for
stuen gå direkte ind ad døren til højre til herreværelset eller “Faders 
stue”, som det hedder i G erda M üllers liste. De fleste villaer var udstyret 
med herreværelse, ligesom vinterboligerne var. Ved skrivebordet kunne 
herren  sidde, hvis han havde taget arbejde med på landet, og her var 
husets telefon opstillet.42 Da Vedbæk havde så gode forbindelser til ho 
vedstaden, kunne O tto  M üller pendle til apoteket i som m erm ånederne. 
Foruden skrivebordet havde M üller in d re tte t sig med tre  stole, et lille 
bord og en lænestol, sådan at rum m et kunne fungere som stue og ikke 
kun arbejdsværelse. D et var i herreværelset, der fandtes rygeudstyr som 
askebæger og tændstikstativer. H er kunne mændene trække sig tilbage 
efter m iddagen for at nyde en cigar, uden at det generede kvindernes 
sarte næser. I herreværelset havde han også en panelsofa; en sofa hvis 
rygfyldning var forsynet med en firkantet træ ram m e og en hylde for
oven. M øbelet var inspireret af det engelske A rts and C rafts, der ligesom 
det danske Skønvirke var et opgør med den historicism e og klunkestil, 
som havde præget 1800-tallets anden halvdel i både ark itek tur og bolig
indretning. 43 A potekeren fulgte m oden i sit som m erhus i Vedbæk og i 
vinterboligen på Østergade. D et sidste sted havde han allerede allerede i 
1902 udskiftet lejlighedens tunge klunketidsm øblem ent, som han havde 
fået fra sine svigerforældre, med m oderne nyklassicistiske m øbler.44

På væggene i Villa Venti hang  billeder med m otiver fra Neapel, Pe- 
terspladsen i Rom, og Amalfi sam m en med et af en vestalinde. D et var 
ikke kun arkitekturen, der var italiensk inspireret. I det hele taget var 
de fleste af m otiverne på familiens vægge hentet fra det klassiske Italien. 
Ligesom  i spisestuen var de fleste m øbler i herreværelset af egetræ og 
både panelsofaen, skrivebordsstolen med arm  og øreklaplænestolen var 
forsynet med gobelinstof, betræ k med en form  for vævet motiv.

O v e n p å

H vor underetagen var den repræsentative del af huset, var 1.salen den 
private del. D en var som i andre villaer in d re tte t med soveværelser. For-
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I 1907, da familien 
flyttede ind i Villa 
Venti, udarbejdede 
Gerda M üller en 
udførlig liste over 
den nye boligs in
ventar med priser. 
H er oversigten 
over inventaret 
i herreværelset, 
kaldet Faders stue, 
med priser på 
møbler og billeder. 
(Nationalmuseet)
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Pigeværelset

I værket Vort Hjem fra 1903 
illustreredes herreværelset 
med dette billede. H er 
kunne husfaderen både 
arbejde og invitere de andre 
herrer ind til en cigar.

ældrenes soveværelse var det store værelse med udsigt over Ø resund og 
udgang til den lille altan på østsiden. Ved siden af dette store værelse var 
der et m indre børneværelse med en åbning ind til forældresoveværelset. 
H er sov i 1907 de to m indste drenge, Axel på 11 og Paul på 5 år. Ved 
siden af dette værelse lå endnu et værelse med havudsigt og adgang til 
altanen. D et var “Oves Stue”, som G erda M üller kaldte den hjem m ebo
ende 17-årige søns værelse. På den anden side af trappen overfor foræl
drenes soveværelse lå pigeværelset til de to tjenestepiger med udgang til 
egen vestvendt altan m od Strandvejen. H er havde fam ilien M üller trod- 
set arkitekt Jørgensens råd fra artik len  om  villaer i “Vore hjem”. H an  
anbefalede nem lig, at pigeværelset fik morgensol, så de tjenende ånder 
ikke skulle blive fristet til at blive liggende i sengen for længe.^ Over for 
Oves stue lå endelig et gæsteværelse med vindue m od syd og uden altan.

Ingen af værelserne var særligt præ gtig t indrette t. Alligevel blev den 
lille standsforskel mellem fam ilien og tjenestepigerne m arkeret i detal
jerne i rum m enes indretn ing. Alle beboere på nær den lille Paul i sin 
træ seng havde jernsen
ge med tangm adrasser 
også de to tjenestepi
ger, m en pigernes jern 
senge var dog ikke for-

Plantegning over 1. salen på 
Villa Venti. D ette  var den 
private del af villaen, hvor 
soveværelserne lå. (Byplan, 
Rudersdal Kommune)
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3. september 1911. 
Tante Adolphine 
M üller er blevet 
anbragt i en af 
kurvestolene fra 
havestuen for at 
nyde roserne. (N a
tionalmuseet)

Gæsteværelset

synet med fjedre. Em m a G ad m ente ellers, at tangm adrasser hørte  til i 
tarveligere hjem, fordi de udgjorde et hygiejneproblem .40 H ver person 
i huset var forsynet med en servante med vaskestel sam t en toiletspand. 
Pigerne skulle dog ligesom de to  små drenge deles om servanten, og 
deres servante var ikke udstyret med en m arm orplade. T il rum m ene 
hørte  også en karaffel med et glas, men pigerne m åtte ligesom de to  små 
deles om  en karaffel; de havde dog rådighed over hvert sit glas. D erud
over fandt man i værelserne en hel del puder og tæpper. D en ældste søn 
havde også et bord, mens pigeværelset og børneværelset til de to små 
hver havde et halvt bord. I gæsteværelset stod et bord og to stole. D et 
var alm indelig praksis, at de lykkelige ejere af en som m ervilla inviterede 
slægtninge og venner, som ikke selv havde m uligheden for at tage på 
landet om  som m eren, til kortere eller længere ophold på landet. Som 
Em m a G ad form ulerer det i “Tak og tone” fra 1918: “Hvem har ikke fa 
milie i byen, ældre lidt forladte kvindelige slægtninge, som trænger til fr isk  lu ft 
og rekreation”4: A f den grund  opfordrede hun til, at gæsteværelser blev 
ind re tte t med et bord og en stol sam t gerne lidt læsestof, så gæsten havde 
et sted at trække sig tilbage til og således ikke unød ig t skulle hænge på
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Kælderen

Fotografier fra  
haven

væ rterne/*  I Villa Venti førte en smal trappe fra et m indre trapperum  
op til loftet, hvor der var in d re tte t et ekstra gæsteværelse.

Kælderen blev der ikke ofret m ange ord på i G erda M üllers beskri
velse, m en af en tegning  fra 1935 frem går det, at der var in d re tte t rum  
til vin, v iktualier og vask. E t værksted var der også blevet plads til, og 
lige neden for køkkentrappen befandt ru llen  sig, mens gruekedlen stod
i h jørnet i det næste rum , vaskerum m et. H erfra kunne m an komme op 
ad kældertrappen og ud i baggården. D en var skærm et med m ur fra ind
kørslen, således at vasketøjet og tu ren  til dasset ikke var udsat for nys
gerrige blikke fra besøgende og forbipasserende. D et var præcis sådan, 
Eugene Jørgen  anbefalede, at baggården skulle være indrette t, idet “der 
foregår så meget i den som helst må være skjult fo r  uvedkommende”49

H a v e n

Som de fleste andre villaer ved stranden havde Villa Venti en badebro 
med et tilhørende lille badehus. H er kunne familien bade uden at blive 
forstyrret a f andre. H uset havde to  rum , hvorfra m an gik ud i et in 
delukke med afskærm ning til tre  sider, så det kun åbnede sig ud mod 
vandet. E n  trappe førte ned til vandet, så m an ikke behøvede at komme 
ud til fri beskuelse for at få sit havbad .50 Badebroen var i øvrig t en sikker 
indtægtskilde for fiskerne. Efterårsstorm ene og vinterens frost var nem 
lig ofte hård ved de lette træ konstruktioner, og lokale småhåndværkere 
og de praktiske fiskere havde en lille ekstra indkom st ved at reparere 
bade- og bådebroerne for landliggerne, hvis de da ikke tjente lidt hånd
øre ved at tage broerne ned og sætte dem op forår og efterår .n

H aven lå øst for huset ud m od Ø resund. Fra O tto  M üller, som var 
en ivrig fotograf, har vi m ange billeder fra haven med forskellige fam i
liemedlemmer. De fleste er optaget i årene om kring  1910, og farvefo
tografierne viser en have med m indre træer, blomster, hvide bænke og 
opsatser til rosenbuske. D rivhuset var placeret i forgården på sydsiden af 
m uren. I det sydøstligste hjørne af haven havde O tto  M üller ved købet i 
1906 sikret sig et indhak i nabogrunden form et som en kvart cirkel. H er 
anlagde han en lille høj med bænke og bord. I 1916 blev højen forsynet 
med et lysthus af træ  med m uret sokkel på højen. Lysthuset fulgte ind
hakket i form  som en kvart cirkel med store vinduer til alle sider.52
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Farvefotos s. 54-55:
Ø verst tv.
Villa Ventis have mod Øresund o. 1910. Gerda M üller og på bænken sønnen Ove, som 
er i begyndelsen af 20’erne. Billedet giver et fint indblik i beplantningen af haven med 
de mange bede og små træer. Rosenbusken i forgrunden har endnu ikke vokset sig stor. 
(Nationalmuseet)

Øverst th.
Sommeren 1915. Gerda M üller og den yngste søn Paul M üller er fotograferet foran 
søsiden af Villa Venti. Paul er 13 år. (Nationalmuseet)

N ederst tv.
Villa Ventis have set fra altan på søsiden af villaen, 1908. (Niels Peter Louis-Hansen) 

N ederst th.
31. juli 1910 Villa Ventis have ved foden af højen. Fra venstre sidder en ubekendt herre, 
dernæst O tto  M üllers bror, Conrad Julius Müller, med datter og hustru, Ragnhild M ül
ler, og til sidst en ubekendt dame. (Nationalmuseet)

H a v e n  på  d e n  a n d e n  s id e  a f  v e j e n

I 1916 forhørte O tto  M üller sig hos Carl M elchior på H enriksholm  om 
m uligheden for at købe et stykke jord på vestsiden af Strandvejen over
for Villa Venti. M en M elchior var interesseret i at sælge mere end det. 
H an  ville sælge det meste af stykket nord for H enriksholm s Allé, og

Villa Ventis have 
set fra terrassen, 
ca. 1910. (Niels Pe
ter Louis-Hansen)
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O tto  M üller med sine to yngste sønner, Paul og Axel ved indgangen til Villa Venti, ca. 1910. 
(Niels Peter Louis-Hansen)

hvis O tto  M üller kunne skaffe købere til fire stykker på hver 8000 kva
dratalen eller 3152 kvadratm eter, så kunne M üller købe det femte. D et 
lykkedes for O tto  M üller at få en del naboer med på handlen, og i 1917 
anlagde han  en have på matr. In, lige overfor V illa Ventis indkørsel.55
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Tjenestepigen ’’den 
lille Louise”, Loui
se D orthe Nielsen, 
med husets to yng
ste sønner i 1907 
til venstre Axel 
M üller og til højre 
Paul R. Müller. Bag 
ved ses højen i det 
sydøstligste hjørne 
af haven

Som de fleste andre 
villaer havde også 
Villa Venti en 
badebro med et ba
dehus, hvorfra man 
kunne bade fri for 
nysgerrige blikke. 
U dsnit af tegning 
fra om kring 1910. 
(Nationalmuseet)
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På vestsiden 
af Strandvejen 
anlagde O tto  i 
1917 en have og 
udstyrede den med 
denne pavillon, 
som stadig står 
på sin oprinde
lige plads, selv om 
haven blev frasolgt
i 1957 og bebygget 
med en villa.(01e 
Tage H artm ann, 
2013)

Haven var tegnet af havearkitekt Term ansen. D en  var in d re tte t med 
smukke buegange og en lille rund  labyrint af rosenbuske med en vase. 
M ellem  de andre bede stod en statue, og øst-vest løb en havegang med 
espalier beplantning og en bænk for hver ende.w Blikfanget har sikkert 
været en stenhøj anlagt cen treret i den fjerneste ende af haven, hvorpå 
der tronede en rund  pavillon med otte  frie søjler i klassisk stil om kring 
et o ttekantet rum  med sprossede vinduer fra gulv til lo ft.” Pavillonen 
skyldtes arkitekt Bernhard Ingem ann, som på samme tid tegnede H ø rs
holm  rådhus (1918).56

Køkkenhaven E t hjørne af haven var anlagt som urtehave eller køkkenhave. For
m odentlig i forbindelse med anlægget af den har M üller lavet en plan 
over sin køkkenhave. D en var sirligt in d re tte t med bede i dekorative 
former, og der var også plads til alle mulige forskellige slags grøntsager 
og urter. Asparges, selleri og løg i den ene ende og kål, kartofler og 
jordbær i den anden .57 M üller h ar ønsket at bruge haven til at forsyne 
sig eget køkken. For de fleste landliggere var køkkenhaven med forskel
ligartede planter p rim æ rt en hobby og ikke som hos lokalbefolkningen 
en nødvendig del af husholdningen.”
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L i v e t  p å  l a n d e t

Pendling mel
lem Vedbæk og 
København

To tjenestepiger 
hos O tto  Müller, 
Kathrine Stenør og 
Helga Petersen er 
fotograferet i 1925. 
Villa Venti og de 
fleste andre villaer 
kunne ikke fungere 
uden tjenestefolk. 
H er er de en sjæl
den gang foreviget 
med navn. (N atio
nalmuseet)

Villa Venti blev, i lighed med m ange nye villaer langs Ø resund, kun 
ind re tte t til sommerbeboelse. Familien M üller var på landet fra slu tn in
gen af april til begyndelsen af oktober. M en forberedelserne begyndte 
allerede i april. Først skulle stuepigen og kokkepigen ud til som m erbolig 
og gøre huset rent. D erefter kom gartneren  og fyrede huset op, så det 
var lun t og tør, når familien kom .59 M en der skulle også pakkes til som 
meren. K un enkelte genstande skulle med ud til den veludstyrede som 
merbolig. D et drejede sig om  enkelte blom stervaser og lam per samt en 
hel del lagener og håndklæder. Endelig skulle flere planter flyttes frem 
og tilbage, nem lig tre  kaktusser og en række u rtep o tte r/ 0 D et var helt 
norm alt, at potteplanterne kom med på landet, om det så var, fordi m an 
ikke havde nogen til at passe dem  i byen, eller fordi m an mente, at den 
friske luft også skulle gøre dem g o d t/ '

D e første som m erm åneder lå inden skoleferiens begyndelse. N ogle 
forældre tog sig den frihed at tage børnene ud skolen i den sidste m å
ned/ 2 Sådan gik det dog ikke til hos apotekerens. H er løste både faderen 
og hans sønner togkort til K øbenhavn og drog hver dag på arbejde og i 
skole i hovedstaden .03

Som m eren for drengene og husfaderen blandt landliggerne gik med 
fysisk prægede aktiviteter som sport, badning og praktisk arbejde i det
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Villaen udvides

omfang, m an ønskede det. O tto  M üller har selvfølgelig også b ru g t en 
del tid på sin have. D erudover dyrkede han sin interesse for fotografi. 
For husm oderen og særligt for tjenestepigerne har opholdet i som m er
landet i m indre grad adskilt sig fra hverdagen i K øbenhavn. O pgaverne 
var de sam m en, men forholdene m ere prim itive, hvorfor de tog længere 
tid / 4

Som m eren blev først og frem m est b ru g t i og om kring  villaen, men 
engang im ellem  lejede fam ilien en landauer med kusk i blå livkjole. Så 
gik tu ren  over Bøllemosen, E rem itageslottet og dernæst til Raadvad for 
at se stedet, hvor O tto  M üllers barndom shjem  havde ligget, nem lig det i 
1890 nedrevne bomuldsvæveri G odthåb i Jægersborg H eg n / 5

V in t e r b e b o e l s e

Først i 1923 blev en centralvarm ekedel installeret til at opvarm e de radia
torer, som var placeret i langt de fleste af villaens m ange ru m .55 O m tren t 
sam tidig tog fam ilien perm anent ophold i Vedbæk. Fam ilien M üller op
træ der for første gang på adressen i Vedbæk i folketællingen fra 1925. 
Folketællingen blev foretaget den 5. novem ber 1925, og det fremgår, at 
både O tto  M üller og hans kone befandt sig på adressen i Vedbæk. D es
uden havde de to  yngste sønner, Axel på 29 år og Paul på 23 år, bopæl 
på adressen, m en de var dog fraværende på dagen, form odentlig  fordi 
de begge var under uddannelse andetsteds, som henholdsvis apoteker og 
papirhandler.57 1 92 5 var også det år, O tto  M üller valgte at udvide huset 
med en tilbygning m od Strandvejen. Udvidelsen skal ses i sam m enhæng 
med, at fam ilien nu bosatte sig perm anent i Vedbæk. Igen var det med 
A ndreas C lem m ensen som arkitekt, og tilbygningen blev derfor holdt i 
samme stil og m aterialer som det oprindelige hus. M uren, som tidligere 
havde delt gården fra indkørslen, blev ersta tte t af en tilbygning. I tilbyg
ningen var der to værelser og et fadebur. D en blev forbundet med huset 
ved en lille gang med forbindelse ud til indkørslen og det afskærmede 
om råde ind mod naboen mod nord sam t ind i køkkenet. M uligvis er den 
nye fløj i tilbygningen tiltæ nk t tjenestepigerne i huset, så de fik hver 
deres værelse med et fælles W C  og egen indgang. D erved kunne de to 
hjem m eboende sønner få hver deres værelse ovenpå. Bagved dasset var 
in d re tte t et rum  med adgang udefra. D et blev sandsynligvis b rug t som 
koldrum  til planter, som skulle skærmes m od frosten om  vinteren, og 
andet haveudstyr.

Yderst m od vejen blev en del af tilbygningen opført som garage. 
O tto  M üller anskaffede sig en bil i m arts 1925 for 19.500 kr., og fra juli
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Plantegning over 
tilbygning på Villa 
Venti 1925, samt 
over udvidelsen 
af garagen i 1928. 
(Byplan, Rudersdal 
Kommune)

Paul og Axel 
M üller overtager 
villaen

rft £r. veoærr 3 K oa joe/r. 
jrB/t/rørf-'Æ'/r /Y* 30*.

samme år ses en udgiftspost på mellem 100 og 200 kr til b ilen .68 D et var 
dyrt, men behageligt at have bil som helårspendler til K øbenhavn. O tto  
M üllers overgang fra landligger til fastboende er symbolsk for Vedbæks 
langsom m e overgang fra som m erby til forstad, en udvikling som først 
kulm inerede efter 2 . verdenskrig.

A f s l u t n in g

O tto  M üller nåede ikke at bo længe i sin udbyggede strandvejsvillabolig, 
for han døde den 30. decem ber 1927 i en alder af 68 år. M ed ham  tø rre r 
kilderne til livet i villaen ud. H ans enke blev boende i huset og sad i ud
skiftet bo, men hverken hendes eller sønnernes regnskaber fra Vedbæk 
er bevaret. D og ses, at enken i 1928 udvidede garagen fra 5,5 m 2 til 9,2 
m 2, muligvis fordi en eller begge af de to  yngste ugifte sønner også b o 
ede i huset. H un  døde dog allerede den 14. m arts 1929. Brødrene delte 
arven således, at den ældste Ove M üller blev ejer af apoteket. H an  havde 
siden faderens død været apoteker på Kong Salomons apotek, hvor også 
Axel, der var cand. pharm ., arbejdede. Paul, der var bog- og papirhand
ler i Rungsted, og Axel delte villaen i Vedbæk. 69 D er blev dog kun fore
taget få æ ndringer i villaen efter deres overtagelse: I 1934 blev der ind
re tte t en åben pejs i H erreværelset, og i 1935 blev adgangsforholdene i
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Paul R. M üller ved bilen af mærket C hrysler Im perial (model 1927) ca. 1928-29. Bilen er ikke den samme som 
O tto  M üller købte i 1925. (Nationalmuseet)

tilbygningen forbedrede70. Axel M üller blev i 1944 eneejer af Villa Venti 
ved at købe sin brors halvdel. E fter Axel M üllers død i 1957 blev haven 
på landsiden af Strandvejen solgt fra; mens Villa Venti overgik til civil
ingeniør Aage Louis-H ansen og hustru  og om døbtes til S trandhave .11
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Et halvt år i Skodsborg
Jeppe Aakjærs rekreationsophold på Skodsborg 
Sanatorium 1927-28

a f  Torsten Søgaard.

Jeppe Aakjær (1866-1930), den jyske digter der i 1906 bragte en hel genera
tion til tårer med visen om Jens Vejmand: “ -----men da det led mod Julen, da
sagde Arm en nej,-------han tabte Ham 'ren bra t,------de bar ham over Heden,
en kold Decembernat------- det er såmænd Jens Vejmand, hans Liv var fu ld t
a f  Sten, men på hans Grav - i Døden, de gav ham aldrig é n A a k jæ r , denne 
store personlighed i dansk åndsliv, tilbragte faktisk 21 år a f  sin tilværelse i 
København. Mod slutningen a f  sit liv var han gennem seks måneder patient på 
Skodsborg Sanatorium,, og det er anledningen til denne artikel. Artiklen står i 
gæld til Skivebogen 1999, som rum m er en biografi på over 300 sider om Jeppe 
Aakjær: Henrik Fibæk Jensen, ‘Jeppe Aakjær, spillemajid og stridsmand".

Torsten Søgaard er født i 1941 og bor i Trørød. Han er cand. mag i fransk  
og musik. Dette er hans 8. artikel i Søllerødbogen side?i 1995.

Jeppe Aakjærs fir
længede fødegård i 
Fly ved Skive. Selv 
om Jeppe kom fra 
et gårdsmandsmiljø, 
var barndomshjem
met nøjsom t og 
lidet velstående. 
Foto fra 1880’erne. 
(H istorisk Sam
fund for Skive og 
Om egn = HS)
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Gården i Fly

De unge år

Jeppe Aakjær var en skønlitteræ r forfatter, som skrev digte, rom aner, 
noveller og skuespil. D erudover var han landm and, agitator, sam funds- 
reform ator og -  debattor. H an  holdt taler og foredrag og skrev kronik
ker. Endelig var han også en flittig lokalhistoriker og skrev knap 2000 
sider til “Historisk Samfund fo r  Skive og Omegn”, som blev stifte t i 1908. 
D et er dog først og frem m est som lyriker, at han indtager sin centrale 
plads i dansk litteratur.

O p v æ k s t  1 8 6 6 -8 2

H an  blev født 10. septem ber 1866 som Jeppe Jensen i Aakjær , egentlig 
blot nogle spredte gårde uden for den lille by Fly ved Skive. H an  var 
den tredje i en børneflok på o tte  i et beskedent og nøjsom t gårdm ands- 
hjem. Faderen, gårdejer Jens Peter Jensen (1834 -  1901), var en slider 
med et bravt og godt sind. H an  var udadvendt, havde let til latter og 
var engageret i politiske og samfundsmæssige spørgsmål. D esuden var 
han skeptiker og fritæ nker i det skjulte. M oderen K atrine M arie (1839
-  90), øm  og følsom, var et indadvendt og vem odigt følelsesmenneske. 
H un  elskede naturen, holdt af at synge, var troende og gik i kirke hver 
søndag. Jeppe Aakjær havde arvet disse ting  fra begge sine forældre, og 
hans intellekt og sans for poesi udviklede sig allerede i barndom m en. 
Aakjær lå isoleret fra om verdenen med K arup Å til den ene side og store 
hedebanker til den anden.

I Fly boede et par særlinge: E n  Ivar Larsen, som var mystiker, bibel
kyndig og fuld af visdom og dybsindige tin g  og en Johannes Villadsen, 
der var en særpræget livskunstner med en enestående fantasifuld evne 
til at fortælle. Disse to var med til at udvikle drengen Jeppes fantasi og 
horisont. Inden skoletiden begyndte han at arbejde på gården for sine 
forældre. H an  vogtede får og fik et in tim t kendskab til naturen. Syv 
år gam m el begyndte han i Fly Skole og blev h u rtig t den dygtigste i 
klassen. O m  som m eren kom han allerede som 10-årig ud at tjene hos 
en gårdm and i Fly. Arbejdstiden var fra 4.30 -  23, atten en halv tim e i 
døgnet. D enne lange daglige arbejdstid fulgte ham  resten af livet ved 
skrivebordet. H ans løn  gik til familien, men han elskede den landlige 
n a tu r og især sin kære K arup A. De sidste to skoleår fik han en ny lærer i 
skolen, N iels Jacobsen. H an  førte en helt ny verden med sig. H an  kunne 
fortælle eventyr og bibelhistorie og fik stor betydning  for Jeppe, som 
kom i hans hjem og lånte bøger af ham  med dansk litteratur.

1 1882 efter endt skolegang begyndte han at arbejde på sine forældres 
gård. T rods den lange arbejdstid blev der dog tid  til bøgerne, og han ind
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ledte nu kun  16 år gam 
mel et samarbejde med 
den kendte folkem in
desam ler Evald T ang  
K ristensen .1 Jeppe var 
begyndt at nedskrive 
egnens sagn, gåder, 
eventyr, m undheld og 
folkeviser, og han viste 
stor sans både for det 
ejendommelige og for 
de simple og beskedne 
folkeminder. I en pe

riode på to  år sendte han knap 700 tekster til Evald T ang K ristensen, 
hvoraf langt de fleste blev try k t i dennes “Jyske Folkeminder”. D erm ed 
reddede Jeppe og Evald T ang  K ristensen i sidste øjeblik de folkem inder 
og sagn, som en m oderne tid var ved at indhente og udslette.

Jeppe Aakjær som seminarist, 20 år 
gammel, 1886. (HS)

Sv æ r e  År  1 8 8 2 -1 8 9 9

De sytten  år frem til 1899, hvor Jeppe Aakjær endelig brød igennem  som 
skønlitteræ r forfatter, blev en svær tid. N æ sten alt hvad han foretog sig 
blev vendt til m odgang og skuffelse. H ans lærer Niels Jacobsen fik ham  
i 1882 et halvt år på Staby Højskole, hvor han blev uddannet til biskole
lærer.2 H an  blev derefter tilbudt et lærerjob, m en valgte at vende hjem til 
fødegården, da dette arbejde ikke interesserede ham. M en i novem ber 
1884 kom han  til K øbenhavn og blev optaget på Blaagaards Sem ina
rium . H er var han frem  til som m eren 1886, hvor han tog præ lim inæ r
eksamen. U ndervisningen var ham  dog en kedsom m elig affære, tris t og 
uinspirerende, men han  sugede til sig af storbyens tilbud af biblioteker, 
museer, teatre og politiske og litteræ re foredrag. H an  søgte kundskaber
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Den “revolutionære” Jeppe 
Aakjær om kring 1890. (HS)

Lærer
uddannelsen

I fængsel

og var m eget lærely
sten. H an  tilegnede sig 
tidens litte ra tu r og be
undrede G eorg Bran
des, som jo hævdede, 
at levende litte ra tu r
sæ tter problem er under 
debat/’

Jeppe Aakjær vend
te hjem til Jylland i 
1886, og han førte sig 
nu frem som en oplys
ningens mand. H ver 
søndag holdt han h i
storiske foredrag for 
de lokale bønder, 
enten i sine foræl
dres hjem, hos venner eller på Fly skole. Em nerne var m angfol
dige: 1800-tallets historie, D arw ins teorier, Luthers forkyndelse, 
den franske revolution, kristendom m en osv. H an  hævdede, at re 
volutioner tit havde været gode og nyttige for Europa og talte des
uden kritisk om præster og kirkens ceremonier. N ogle af de in 
dremissionske præster klagede til forhørsdom m eren i V iborg, og 
Aakjær var derudover heller ikke vellidt i lokalbefolkningen. I N ordjyl
land anno 1887 var han sim pelt hen forud for sin tid .4 Aakjær blev stæv
net til k rim inalretten  i V iborg og blev varetægtsfængslet d.17. januar 
1887. D et blev til 17 dage i V iborg arrest. Straffen blev begrundet med, 
at han under flere foredrag havde drevet spot med gudsdyrkelsen, og at 
han havde ophidset til oprør. H ans provokerende og overlegne adfærd 
i retten: “Jeg lancerede mine politiske og religiøse Grundsætninger lige op i 
Synet a f  denne storreaktionære og bøddelagtige Forhørsdommer”, gjorde den 
gammeldags, skrappe, plum pe og inkvisitoriske dom m er Peter F. N .
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Askov Højskole

Studen terkursus 
og universitet

von W ylich rasende. Da Aakjær m um lede noget med, at der var talefri
hed i D anm ark, tordnede han, “jeg skal give Dem Talefrihed,jeg ka?i Satan 
gale mig lade Dem sidde til De rådner”. I sine erindringer skrev Aakjær: 
“Det er en besynderlig Følelse at slippe ud a f  et Fængsel efter 17 Dages Inde
spærring. Den, som ikke har prøvet det, vil have vanskelig ved at forstå det”. 
H an  havde lært noget om m ennesker og om retssystem et, og da han 
vendte tilbage til sin hjem egn indså han at han ingen opbakning havde 
hos befolkningen i Fly.

H erefter fulgte et halvt års ophold på Askov Højskole fra oktober 
1887 til foråret 1888. I oktober 1888 blev han andenlæ rer ved bø rne
skolen Elbæk Friskole ved H orsens, m en allerede i maj 1889 blev han 
afskediget og rejste hjem til den fædrene gård i Fly. H an  var nu for 
alvor begyndt at digte, m en for at få brød på bordet var han n ød t til at 
arbejde som lærer, selv om  han ikke interesserede sig for undervisning 
og pædagogik.

I januar 1891 blev han lærer på H jørlunde H øjskole ved Slangerup på 
Sjælland, som im idlertid  lukkede kort efter. Lederen M orten  Pontop- 
pidan tog ham  derpå med til en nystartet højskole i K øbenhavn samme 
år.5 For første gang følte Aakjær nu ægte glæde ved at undervise, og det 
var en glad og opstem t mand, der drog hjem på som m erferie i juni 1892. 
M en få dage efter m odtog han et brev, der fortalte, at han var blevet fy
ret. A rsagen var, som det blev form uleret, at hans ateistiske livssyn ikke 
kunne forenes med højskolens kristne grundtvigianske grundtanker.

Septem ber 1892 tilm eldte han sig Ludvig T riers studenterkursus i 
Sølvgade. U ndervisningen her viste sig endnu engang ikke at svare til 
hans forventninger: “Denne idiotiske Pædagogik”, som han  kaldte det. I 
stedet begyndte han at læse til student på egen hånd. “Tre ulidelige A a r” 
senere, i som m eren 1895, blev han student. Endelig var noget lykkedes. 
H an  læste derefter historie på universitetet og tog  filosofikum i 1896, 
men han  fik aldrig sin eksamen og forlod universitetet i 1898. H an  besad 
dog en god baggrundsviden, der kom ham  til gode da han  begyndte at 
arbejdede med lokalstudier over sin hjemegn. Pengene var små, men 
han tjente lidt ved at give privat undervisning, holde foredrag og skrive 
et lille d ig t i ny og næ. H an  arbejdede som en hest, og på et tidspunkt 
var han endog om  natten  korrekturlæ ser på Politiken. I sin sparsom m e 
fritid kom han  i “Studentersamfundet”, hvor han m ødte åndsbeslægtede 
og blev kom plim enteret for sine taler og indlæg. H an  blev ikke cand. 
mag, m en han erkendte, at han hellere ville være digter end historiker, 
og sam tidig indså han, at han langt foretrak landet frem  for storbyen og 
betegnede K øbenhavn som “en sminket Skøge”.
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Ægteskab

Steen Steensen 
Blichers arvtager

Aakjær var i 1893 blevet gift med sin ungdom skærste, M arie Bregen- 
dahl (1867-1940). H u n  var en rig gårdm andsdatter fra Fly, og de blev 
g ift på grund af hendes graviditet. I de tu rbulente studieår boede de 
flere forskellige steder i K obenhavn, hvor hun drev et pensionat. De fik 
sønnen Sven, som Aakjær i øv rig t selv døbte .6 Æ gteskabet blev dog ikke 
lykkeligt fordi især den svære økonom i sled på deres forhold. D esuden 
var de i bund og g rund  vidt forskellige, Aakjær kaldte f.eks. M arie 11 en 
hysterisk Ægtefælle”. I år 1900 blev de skilt i god forståelse. M arie og Sven 
blev i K øbenhavn, hvor hun levede som forfatter.

Selvom Aakjær var fritænker, studerede han stadig ivrigt Bibelen, 
og i 1897 udkom  hans første bog, “Missionen og dens Høvding”, der var 
et hidsigt opgør med Indre M ission. D et viste sig svært at få den ud
givet, m en det lykkedes til sidst. O g G eorg Brandes og hans kreds var 
begejstret. Bogen blev en økonom isk succes, og hans navn var nu for 
alvor kendt. Endelig var der noget der var lykkedes for Jeppe Jensen fra 
Aakjær.

G e n n e m b r u d  1 8 9 9 - 1 9 0 6

I de følgende år var Aakjær uhyre produktiv. H ans første egentlige ro 
m an den selvbiografiske “Bondens Søn” udkom  i 1899. Samme år fulgte 
digtsam lingen “Derude fra  Kjærene” med visen “Ole sad på en Knold og 
sang”, og i de næste to  år kom novellesam lingerne “Vadmelsfolk” og 
“Fjandboer ”, Gyldendal var fra nu af hans faste bogforlag og betalte ham  
fra 1903 en fast årlig gage på 1.800 kr. Fra 1899 till903 var han desuden 
rigsdagsreferent for syv socialdemokratiske provinsaviser.

Jeppe Aakjær følte sig med rette  som Steen Steensen Blichers arv ta
ger og skrev 1903-04 et kæmpeværk på 1100 sider om Blichers“ Livstra- 
gedie”. I 1904 fulgte rom anen “Vredens Børn” om  de tarvelige forhold 
for tyendet på landet. Bogen blev rost af H enrik  Pontoppidan, der ud
talte: “Det er den Bog, jeg engang selv drømte om at skrive”, m en der var 
også m ange protester fra gårdm ændene ude på landet -  ikke m indst på 
Aakjærs hjemegn. I 1905 kom den tredje novellesam ling og samme år 
den anden digtsam ling med bl. andet d ig tet “Se dig ud en Sommerdag”. 
Fra nu af drog han ru n d t i landet og læste op af egne værker. 1 1906 kom 
en af de m est solgte d igtsam linger i D anm ark “Rugens Sange” med bl.a.
“Jeg bærer med Sm il min Byrde ” o g -------“Jens V e jm a n d D igteren Jeppe
Aakjær var nu, 40 år gammel, berøm t i D anm ark.
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Jeppe Aakjær 
betragter sin gård
i Jenle om kring 
1920. (HS)

J e n l e  o g  N a n n a  K r o g , 1 9 0 7 -1 9 3 0

2. Ægteskab Aakjær havde allerede i 1902 m ødt N anna K rog  (1874-1962), og hun 
blev hans livs store kærlighed. H u n  var født lidt uden for H olstebro, 
m en rejste til K øbenhavn og blev billedskærer. I 1907 købte han sam
m en med sin bror Jens den vidunderlige gård Jenle på Salling, og sam ti
dig blev han gift med sin N anna. N u  var det slut med det omflakkende 
liv, og han boede på Jenle resten af sit liv; han  var ligesom vendt tilbage 
til sit udgangspunkt. 1 1919 blev Aakjær eneejer af Jenle, finansieret af en 
stor fortjeneste på udgivelsen af hans “Samlede Værker” hos Gyldendal.

De 23 år Jeppe Aakjær fik på Jenle, blev en vidunderlig tid, men det 
var også en travl og hård tid, da han nu var både landm and og forfatter, 
dog med N anna som det faste holdepunkt under de opslidende fore
d ragsturneer run d t i landet. H an  udbyggede sin gård og gik m eget op 
i den daglige drift. H an  var desuden bogsam ler og med tiden stod der
7.000 bind på Jenle. H an  rådede over førstesalen, hvor han havde sit a r
bejdsværelse med udsigt over fjorden. N anna bestem te nedenunder. De 
fik to børn  Solvejg (1908-2001) og Esben (1911-58).7

Jenlefester H vert år holdt Aakjær de berøm te Jenlefester, hvortil der kom tu 
sindvis af gæster. D et var folkefester uden lige, men der blev også holdt 
taler med politisk indhold. Igennem  årene var der især tre  em ner som 
optog Aakjær: Klassekam pen, vores forhold til natu ren  (heden) og m i
litæ re t/
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Jeppe Aakjær og 
lokalhistorien

Helbreds
problemer

A rrangem enterne var m eget populære, m en der kom selvfølgelig 
kritik  fra de grupper i sam fundet der ikke delte Aakjærs socialistiske 
synspunkter.

I disse m ange år på Jenle var Aakjær m eget produktiv. H an  skrev og 
udgav to  novellesamlinger, syv rom aner, fem skuespil og fem digtsam 
linger. Især hans rom aner og skuespil fik en hård m edfart af kritikerne. 
M an m ente at han var mere agitator end forfatter, og at han “forkyndte” 
mere, end han fortalte. H ans noveller og digte derim od blev værdsatte, 
og hans sidste fem digtsam linger rum m ede da også perler som “Spur
ven sidder stum bag K vist”, “Sneflokke kommer vrimlende",“For læng, læng 
Sind"(“Skuldgam m el Venskab rejnforgo”) 9 og hans m est kendte d ig t efter 
Jens Vejmand, “Jeg er Havren"10,

“Historisk Samfund fo r  Skive og Omegn” blev stiftet i 1908. Form ålet 
var det samme som det, der lå bag Søllerød Topografiske selskab, som 
blev stiftet 34 år senere i 1942, nem lig “at vække Interesse fo r  den stedlige 
Historie og frede om Egnens Fortidsminder”. D et skulle opfyldes gennem  
foredrag og udgivelsen af en årbog. Den første Skivebog udkom  i 1909. 
Allerede året efter henvendte m an sig til Jeppe Aakjær, som de næste 17 
år blev årbogens redaktør. Selv nåede han at skrive knap 100 artik ler 
(kaldet afhandlinger), og han kunne i dagevis sidde på arkivet i V iborg 
fra tidlig  m orgen til sen aften, og som han skrev “tilsammenlagt har jeg  
vel nok brugt 5 a 6 A ar a f  m it liv på historiske Studier mest Lokalhistorie om 
Salling og Fjends Herred”.

Sy g d o m m e n

D en 10. septem ber 1926 fyldte Jeppe Aakjær 60 år og blev i den anled
n ing fejret ved en storslået fest på K øbenhavns rådhus. Initiativet hertil 
blev taget af de fire største aviser i K øbenhavn. Festlighederne varede 
i tre  dage, og han blev hyldet og fejret som D anm arks nationaldigter.

E gentlig  havde Aakjær både et jernhelbred og en jernvilje. M ed en 
enestående selvdisciplin havde han arbejdet fra m orgen til aften hver 
eneste dag, og havde aldrig en ledig time. Allerede tid lig t i sit liv døjede 
han dog med en pinefuld tyktarm skatar. H an  var i m ange år plaget af 
dette maveonde med mavesmerter, dårlig mave og forstoppelse, og han 
blev behandlet for kronisk tarm lidelse. Senere fulgte gam m elm ands- 
sukkersyge og problem er med hjertet, hvortil kom en tiltagende over
vægt. G od t et halvt år efter fejringen i 1926 blev han indlagt på R igsho
spitalet i m arts 1927. H er konstaterede m an begyndende koldbrand i den 
venstre fod, der næsten var hel sort. Sygdommen var også ved at brede
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Jeppe Aakjær i 
udsigtstårnet ved 
Jenle, om kring 
1920. (HS)

Dr. Ottosens 
klinik i
St. Kongensgade

S k o d s b o r g  S a n a t o r iu m

Få dage efter, i slutningen af novem ber 1927, b levjeppe Aakjær overført 
til Skodsborg Sanatorium  som også tilh ø rte  Dr. Carl O tto sen .11 Fler 
tilbragte han det næste halve år. D et var nordens største, m est kendte 
og ypperste badesanatorium  og helårs kursted. A rlig t var der mere end
1.000 gæster, og Skodsborg Sanatorium  var kendt i vide kredse som et 
fashionabelt kursted. Skive Venstreblad skrev i decem ber 1927: “Massa
gen, Elektriciferingen osv. volder ham stadig store Smerter.; og naar han ved 
to Stokke prøver at gaa nogle Skridt hen ad Gulvet i sit Værelse, vælter Sveden 
ud a f  ham. Det er altsaa ikke godt endnu”, I februar 1928 udtalte han til

sig til det højre ben.
M ed truslen  om  am putation af benet hængende over hovedet lod 

Aakjær sig samme m åned overføre til Dr. Carl O ttosens klin ik  i Store 
Kongensgade. O pholdet her kom til at strække sig over o tte  måneder. 
O g i henhold til breve fra novem ber 1927 tilbragte han  det meste af 
tiden i sengen. I et brev fra 18. novem ber 1927 skriver han:“Def er alt 
fo r  forhastet, naar Bladene skriver at jeg er rask. Aah Gud hjælpe mig! Kan 
jeg blive rask henad Foraaret, ?naajeg være glad, saavidtjeg kan forstaa. Jeg  
er kureret fo r  min Koldbrand i m it Ben, men i dens Sted har Rheumatismen 
taget fa t  og det er heller ikke nogen naadig Sengekammerat”.
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Hotelgangen på Skodsborg Sanatorium i 1920’erne (H istorisk Arkiv for Rudersdal Kommune = HA)

Patient på samme Skive Venstreblad: “Jeg er nu som et ganske lille Barn, der skal
Skodsborg begynde at gaa - je g  skal ligesom paany begynde at leve. Men hvad Barnet gør

naturligt og instinktmæssigt, er fo r  mig besværligt og bevidst”. Da O ttosen 
en dag m ødte den syge digter, der hum pede ru n d t på gangene i “ekstra 
so rt” hum ør, sang lægen blot “Jeg bærer med Sm il min Byrde”, “og saa blev 
han straks glad. Der var som i saa mange store Mænd meget a f  Bartiet i ham; 
derfor havde han let til Sorg og let til Glæde”. Personalet kørte  tim elange 
tu re  med ham  i de naturskønne omgivelser, “disse Ture i Liggestol vilde jeg  
slet ikke undvære. Jeg har først nu lært Skoven at kende”.

U nder sit ophold på sanatoriet blev han  i øv rig t a f avisen Politikens 
læsere valgt som D anm arks populæreste digter. H an  takkede med et 
d ig t skrevet i Skodsborg den 5.m arts 1928. D et blev brag t i Politiken 
den 7. m arts
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N u spirer Kappelejen 
langs Limfjordens Kyst 
nu gik jeg glad ad Vejen 
med en sang i m it Bryst.

-----Aa, kunde Foden slænge
denne Pakning a f  Vat 
da satte jeg en Blomst 
i min bulede Hat.

Med Lyren fuldstrænger 
vi mødtes da paany 
hvor Horsgummen trum m er 
sin Elskov mod en Sky.

Jeppe Aakjærs brev 
fra 13. april 1928 til 
forfatteren K.K. N i- 
colaisen blev skrevet 
på Sanatoriets eget 
brevpapir. D et er det 
brev der fortæller 
flest detaljer fra 
Aakjærs ophold i 
Skodsborg. (Det 
kgl. Bibliotek)
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Breve fra  
Skodsborg

På det Kongelige Bibliotek i K øbenhavn findes fem breve, som Jeppe 
Aakjær skrev under sit ophold i Skodsborg. D en  2. januar 1928 skrev han 
til en A. Kr. Kjeklahl i Holstebro. Brevet handler dog m est om fortiden 
og især om Aakjærs rejse til Skotland i 1906, som han beskriver som en 
af sit livs største oplevelser.

D en 10.februar 1928 skriver han til en hr. M .K .N ørgaard . Brevet
fortæller om alt det han må aflyse, “ ------men min Sygdom trækker saa
skrækkelig længe ud, at jeg  er ude a f  Stand til at sige noget om min Fremtid. 
------- De vil tilgive en syg M and der maa udføre alt ved andres Velvilje”.

D en 26.m arts 1928 sender han et brev til en debuterende forfatter 
A .P E . H ansen. Brevet taler om tidens litteratur, og om  sig selv udtaler
Aakjær sit sædvanlige refræn, “ -------- det er saa utroligt lidt man faar
udrettet som syg”.

D en 13.april 1928 får vi lidt mere at vide i et brev til forfatteren K.K. 
Nicolaisen (1883-1951), “-----th im in  Sygdom skal bogstavelig talt trædes un
der Fod. Jeg har gaaet flere Mile ud a f  de lange Gange her paa Sanatoriet. Jeg
har mange mange Mile tilbage endnu .------- 3 Timer daglig siger Lægen skal
jeg gaa om jeg vil bevare min Førlighed. Den sidste Rest a f  Ondskab hænger 
dog i Foden endnu og vil ikke herut. I  denne skønne Paaskeuge stormede jeg  
dog Haven rundt her ved mine to Kæppe. I  gaar gav jeg den nonchalant med 
1 Kæp, men fo r  den Letsindighed maa jeg bøde en Del i Dag. Jeg er saa stærk
i enhver Henseende med Undtagelse a f  denne F od.-----------------fo r atter at
træde ind i de normales Rækker. Om det lykkes mig helt, ved jeg endnu ikke,
men mine Læger tror det og hvorfor skal jeg modsige dem .---------paa Torsdag
i næste Uge synger Saxtorph Mikkelsen'2 mine Sange herpå Sanatoriet.-------
----- j eS  skriver vist kun fordi Smerter knuger min Fod, mens Stormen farer
haardt henover Øresund”.

D et sidste brev, der er bevaret fra opholdet i Skodsborg er fra 11.maj 
1928 til hans socialdemokratiske åndsfælle, digteren H arald  Bergstedt 
(1877-1965).13 H er skriver han  lidt overraskende og uden forbehold om 
de store alkoholproblemer, der hersker hos tidens forfattere, særlig Tom 
K ristensen (1893-1974) og Johan Skjoldborg (1861-1936) må stå for
skud. Aakjær konkluderer i sit brev “ --------------nej, jeg vil ikke med i den
Suppedas fø r  jeg kan sætte min syge Fod lidt fastere i den jyske M uld og se hvor
det bærer h en .------- her paa Skodsborg Sanatorium kan jeg forsikre Dem vi
ikke trænger til noget Brændevinsforbud”.14

I n t e r v i e w  I  P o l i t i k e n , M a j 1928

Få dage inden han blev udskrevet, bragte “Politiken” den 10. maj 1928
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Jeppe Aakjær 
i morgensko i 
Skodsborg, 61 år 
gammel, kort før 
han blev udskrevet 
i foråret 1928 og 
kunne rejse hjem 
til sit elskede Jenle. 
(Pol. Foto)

et interview  med overskriften “Jeppe Aakjær rejser hjem til Jenle“\ “I  
Skodsborg Sanatoriums store, grønne Have spaserer Jeppe Aakjær, støttet til 
en Stok, langsomt frem  og tilbage ad de nyrevne Gange, medens Fru Nana 
Aakjær fra  en Havestol følger ham med glade og kærlige Øjne. Han gaar ikke 
som nogen Yngling, men han gaar. Han er i sort, varm Frakke, med de syge 
Fødder i bløde Sko, og paa det graa Haar, der er blevet langt under Sygdom
men, sidder den store, brune Digterhat -  og han svinger den glad til Hilsen fo r  
den nye Gæst. - “N u  skal De hjem til Jenle”, siger jeg og ønsker til Lykke med
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Helbredelsen. -  “Jo“, svarer Jeppe Aakjær, “ i Morgen eller i Overmorgen 
rejser jeg hjem til min Guard og mine Marker, som jeg har længtes efter. I  
Dage og Uger og Maaneder har jeg levet her p aa det hvide Sanatorium, og nu 
kan jeg ikke bære det længere. Den Syges Dag er Graahed, man bliver tung
sindig a f  denne fieiske Lediggang, men den har i hvert Fald lært mig, at ingen 
tænker på sin Sundhed, fø r  man er ved at miste den. Jeg har aldrig været syg, 
men nu har jeg lært Sygdommen at kende. Jeg har flere Gange været dømt til 
A m puta tion-jeg  kunde have mistet begge mine Ben -  men naar det var aller- 
haarest, og jeg kunde vente Døden, saa tænkte jeg paa alle de Unge, der ofrede 
deres Liv i Krigen, og f ik  deraf Kræfter til at stå det hele igennem. ” - “De har 
lidt meget?'” -  “Jo, jeg har haft frygtelige Pinsler, de gamle jyske Bønder fik  
ofte Koldbrand eller Koldfyr, som de kalder det. De kunde gaa i Marken og 
tabe en Taa i Plovfuren, uden at det gjorde noget. Men jeg vaagnede en Nat, 
og det var, som om en Glød, en Ildtunge laa og brændte paa min Hæl, og dog 
var Foden iskold.

Saa begyndte mine Pinsler, først paa Klinik i Kjøbenhavn, derefter herude. 
Jeg fik  klinisk Behandling, men Morfin bider ikke paa mig, og jeg kom til at 
lide de vildeste Smerter.; saa jeg ofte troede, at jeg ikke skulde overvinde det”.
- “Var begge Fødder angrebne?“ —”Jo, men den højre kom under Behandling 
saa tidligt, at den nu er ganske frisk. Den venstre derimod har voldt Vanske
ligheder og Knuder og er heller ikke rask endnu. A l min Tid skal jeg nu bog
stavelig vandre med Jerusalems Skomager under Arm en -jegska l gaa og gaa, 
tre Timer hver Dag, fo r  at Senerne skal holdes friske ved Bevægelse“. -  “H ar 
De arbejdet herude?” - “M an kan ikke ligge i Varmepude og være genial. Den 
eneste i Verden, som har gjort det, var Heinrich Heine . . . .  men jeg har kun
net diktere Begyndelsen a f  mine Erindringer. Jeg laa i Sengen og dikterede paa 
en maaned mellem 22 og 2300 sider”. Hvorledes gik ellers Deres Dag?” -  
“Som et Urværk -  saa gaar det lettest. Det er som at være i et Forbedringshus“.
-  “H ar De mødt megen Venlighed under Deres Sygdom?” -  “Folk har været 
ved at kvæle mig i Venlighed. Det var fo r  meget. M an er egentlig bedst tjent 
med at leve bag en laaset Dør, naar man er syg. N u er jeg jo  stærk“ -  Jeppe 
Aakjær ranker sig og smiler -  “men der var Dage, hvor jeg var gladest, naar 
ingen kom”. -  “Hvad har Sygdommen lært Dem?” -  “A t Sundheden er vor 
egentlige Kapital”. -  “Hvad vil De foretage Dem naar De kommer Hjem?” -  
“Saa vil jeg arbejde med mine Erindringer, de foreligger endnu kun i Kladde”.

T il b a g e  t i l  j e n l e

Den.13. maj 1928 -  over et år efter han var blevet indlagt i K øbenhavn
- var Aakjær tilbage på Jenle. H an  var afkræ ftet, men efter et par m åne-
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Aakjær er netop 
vendt hjem til Jenle 
og skal holde sin 
form ved lige ved 
daglig m otion, men 
han må dog fortsat 
stø tte  sig til sin 
stok. Foto fra 1928. 
(D et kgl. Bibliotek)

Optimisme der begyndte en synlig bedring. Ben og fødder var næsten kurere t for 
koldrand. U nder sit opholdt i Skodsborg var han og Carl O ttosen  blevet 
personlige venner, og de korresponderede flittig t sammen i de følgende 
år. I de første breve efter hjem kom sten underskriver O ttosen  sig som
“en a f  Deres bedste Venner og varmeste Beundrere”. I et brev fra 5.juni 1928
slutter han, “----- med de hjerteligste Hilsner fra  de mange Venner, som De

har vundet Dem under Deres ophold paa Klinikken ogpaa Skodsborg” .
D en 30. august 1928 skriver Aakjær til O ttosen  om de små rester, der
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30-års jubilæum  
på Skodsborg 
Sanatorium

Jeppe Aakjærs 
død

er tilbage af hans sygdom, “ ------- De har jo  givet mig saa gode Leveregler;
at dem kan jeg fortrinlig knirke videre p a a ”. H an  skriver videre om  en af
m edarbejderne på sanatoriet, “ ------- den rare Søster A n n a ---------men her
er jeg langt fra  Søster Anna. Hun slog somme Tider paa, at hun fik  Ferie i
September og ville da ikke være utilbøjelig til at besøge os paa Jen le .----------
Hun var et kært lille Menneske”. C arl O ttosen  og frue besøgte Jenle i 
begyndelsen af septem ber 1928, og sidst på m åneden var Aakjær og fru 
N anna i K øbenhavn, hvor de boede på O ttosens klin ik  i St. K ongens
gade.

M ellem  disse to  besøg var der m idt i septem ber stor fest på Skods
borg Sanatorium  i anledning af sanatoriets 30 års fødselsdag. O ttosen  
giver et fint referat i et brev fra 11. septem ber til Jeppe Aakjær: ”Det 
begyndte jo straks om Morgenen og varede til henad M idnat IIV 2 . Vi havde 
500 Mennesker samlet til Foredrag etc. Hele Dagen var der et Rykindfor at 
se Sanatoriet og fo r  at gratulere, og efter Middagen, hvortil der var mange 
Fremmede, var der Musik, Sang og Oplæsning i den store Salon med tilstø
dende Lokaler. Herfra begav man sig ud i Parken hvor der antændtes et stort 
Baal på Stranden. En Del a f  Parken mellem Baadepladsen og Sanatoriet var 
festligt illumineret. Paa Voldgraven ved Skansen sang de fra  en illumineret 
Baad, og til sidst afbrædtes Fyrværkeri i den dejlige, mørke lune September 
Aften. Folk var begejstrede”.

I 1929 var Aakjær tilsyneladende fuldstændig restitueret: Behand
lingerne i K øbenhavn havde ganske vist været forfærdelige, og han ville 
ikke gennem gå den ku r engang til lænket til en hospitalsseng. Så hellere 
have benet sat af. M en nu gik det atter fremad. I et par bevarede breve 
fra 1929 mellem Aakjær og O ttosen  tales der om  oplæsning og et bidrag 
til sanatoriets festskrift af Aakjær. I m arts 1930 var Aakjær i K øbenhavn 
og besøgte Carl O ttosen. H er berettede han, at han nu følte sig så rask, 
at han ikke længere havde brug for efterbehandling.

K nap to år efter, at Aakjær var vendt hjem til Jenle fra det halve års 
ophold i Skodsborg var det hele im idlertid  slut. E fter at have siddet og 
læst til over m idnat, stod Jeppe Aakjær op som vanligt næste m orgen 
kl. syv. D et var den 22.april 1930. H an  begyndte straks at skrive, men 
efter m orgenkaffen gik han ud i sin elskede have for at arbejde. H an  
var alene og faldt om  -  Jeppe Aakjær var død. I aviserne kunne m an 
læse overskriften: ‘Jeppe Aakjær død -  Fundet som Lig i sin Have”. D a
gen efter bragte de samme aviser hans dødsannonce: “M in Mand, Jeppe 
Aakjær, døde den 22. April. Nanna Aakjær. Baaren føres fra  Jenle til A a r
hus Damperen Fredag den 25.ds K l .l”. Aakjær havde selv bestem t, at han 
ville brændes, og dengang fandtes der kun ét krem atorium  i D anm ark,
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Aakjærs urne blev efter ’’Bålfærden” i København bragt til Jenle og nedsat i lyngbakkerne. M ed Jenle i bag
grunden ligger hans gravsten i den vilde nordvestjyske natur, han så ofte besang. (HS)

Bispebjerg i K øbenhavn. U nder den knap 150 km  lange ligfærd fra he
den ved Jenle til Arhus, var der adskillige højtideligheder. M ange m en
nesker var sam let ved afskeden fra Jenle, og senere blev digteren hyl
det ved stop i Skive, Fly, Aakjær, T h o rn in g '1, Silkeborg og Arhus. D er 
var m ange, som tog imod, da færgen 'Aarhus” med flaget på halv anløb 
Kvæsthusbroen i K øbenhavn lørdag m orgen 26. april kl. 7,30. “Bålfær
den” gennem  hovedstaden via Ø sterbro  og Fælledparken til Bispebjerg 
K rem atorium  blev fu lgt af en stor menneskem ængde, og m on ikke Carl 
O ttosen  og nogle af m edarbejderne fra Skodsborg Sanatorium  har været 
blandt dem.
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N o t e r

1 Evald T ang Kristensen (1843-1929) var lærer i næsten 30 år indtil han i 
1888 forlod skolevæsenet for helt at hellige sig folkemindesamlingen og det 
medfølgende forfatterskab.

2 En biskole var en lille skole på landet, hvor få elever blev undervist af en oplyst 
bonde.

3 Kritikeren G eorg Brandes (1842-1927) var tidens store personlighed i det 
danske litterære miljø.

4 I alt hvad Aakjær foretager sig i disse år, m inder han om påfaldende m eget om 
de franske 1700-tals forfattere Voltaire, D iderot og Rousseau.

5 iMorten Pontoppidan (1851-1931) var forfatter, præst og højskolemand. H an 
var bror til den kendte forfatter H enrik  Pontoppidan.

6 Sven Aakjær (1894-1963) blev rigsantikvar.

7 I H enrik  Fibæk Jensens Aakjærbiografi (Skivebogen 1999) kapitel 5, side 143- 
173 kan man læse adskillige detaljer fra de mange år på Jenle.

8 Jenle-festerne gennemgås i detaljer i Skivebogen 1999 kapitel 6, side 174-203.

9 “Skuld gammel Venskab rejn forgo” er åbningsverset i d igtet “For lang, lang 
Sind". Hele digtet er en fordanskning af et dig t af Aakjærs yndlingsforfatter 
Robert Burns (1759-96), “Should Auld Acquaintance be forgot".

10 Se Skivebogen 1999 kapitel 7, side 204-268.

11 Carl O ttosen (1864-1942) grundlagde Skodsborg Sanatorium i 1898 og var 
dets leder til 1936. Se Søllerødbogen 1983 side 105 artiklen om Skodsborg 
Sanatorium af Aksel Kjøller.

12 Jacob Saxtorph-M ikkelsen, (1878-1951), i sin tid en kendt komponist og sanger.

13 H arald Bergstedt har bl. andet skrevet de kendte digte “Solen er så rød Mor", 
“Hør den lille S tar" og “Jeg ved en larkerede ”, Bergstedt senere flirt med nazismen 
og hans journalistiske virke for Nationalsocialisternes blad “Fædrelandet” 
kostede ham en dom på to års fængsel under retsopgøret efter 1945.

14 Enhver nydelse af alkoholiske drikke var totalt udelukket på Skodsborg 
Sanatorium.

15 Den jyske by T horning, hvor Steen Steensen Blicher var præst, og hvor der i 
dag er et museum over ham.
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Soldat i Den danske Brigade i 
Tyskland i 1947
Fra Værløse til Jever og retur til Holte. 

af Jørgen Berg

Det var et feriebesøg i “Fliegerhorst Jever" i Friesland i ju n i 2009, der in
spirerede til denne artikel. En venlig tysk Stabsfeldwebel, Ronald Stock, viste 
os rundt, og det var en fornøjelse at gense den velplejede flyverkaserne, jeg  
havde boet i, da jeg som 21- årig i sommerhalvåret 1947 var værnepligtig 
soldat i Brigaden. Til grund fo r  artiklen ligger mine soldaterfotografier fra  
Jever, nogle tryksager og ni breve, jeg skrev fra  Jever til familien på Vestre 
Paradisvej i Holte, hvor jeg er født og opvokset. E fter feriebesøget i Jever i 
2009 oversatte jeg brevene til tysk og sendte dem ned til Jever, sammen med 
kopier a f  fotografierne. De er der indgået i byens lokalarkiv med materiale fra  
Brigaden.

Jørgen Berg (f. 1925) er medforfatter til bogen “Søllerød i sort og hvidt" 
(1995) og har skrevet følgeride artikler i Søllerødbogen: “Nærumgårdskolen 
1950 -1975" (1976), “.Paradiskvarterets bjælkehuse” (1993), “Da telefonen 
kom til Søllerød” (1998), “Da telegrafen kom til Vedbæk og Skodsborg" (2000), 
“De små familieportrætter" (2003), “M in røde ungdom” (2006), “Paul Berg
-  Skulptør og smed" (2008), “Mortens m ur" Billedhuggeren Morten Nielsens 
skulpturer på Nærumgårdskolen (2010), “Kunstkredsen i det grønne område" 
(2012) og bidrag til artiklerne om Socialdemokratiets historie i trilogien (2011 
-2012-2013).

V i n t e r e n  i V e r l ø s e l e j r e n

Isvinteren i D anm ark  i 1946 - 47 var usædvanlig kold. U ger igennem  
frøs det 15 -  20 grader, og sneen lå i dybe driver. D et var helt gudsjam- 
m erligt. Fam ilien hjemme i H olte samledes om aftenen ved den lille 
krigstids-spareovn, som kun n ø d tø rftig t varm ede stuen op i det lille 
bindingsværkshus på Vestre Paradisvej. M an blev lidt forfrossen - og en 
kold nat ventede. M in  m or tog  altid dynen med ind i stuen. Så kunne 
den blive lidt lun, inden hun sneg sig ind i Det iskolde Helvede, som hun 
kaldte soveværelset. Somme tider var der is på natpotten .

87



Barndomshjemmet 
i Paradiskvarteret 
i Øverød. Foto 
fra slutningen af 
1920’erne. Ved ter
rassen er familiens 
store børneflok 
samlet. Bindings
værkshuset var 
opført af min far, 
malerm ester V il
liam Berg, i 1925, 
og her voksede jeg 
op. (H istorisk A r
kiv for Rudersdal 
Kommune = HA)

M en værre var det for os nyindkaldte rek ru tte r af årgang 1946, der 
i løbet af et par uger b ru talt var vredet igennem  den iskolde m ilitære 
kværn i Værløse. D en 14. novem ber 1946 skrev jeg et mistrøstigt rekrut 
brev til m in mor, Else: ”

Det er ikke sjovt, men jeg trøster mig med, at jeg jo  nu skulle have en mulig
hedfor at blive et maiidfolk. De hundser med os. Sandsynligt kommer jeg ikke 
hjem lørdag -  men til gengæld lovede kaptajnen, at hvis nogle skal til Tyskland, 
så er det os. Ellers alt vel. Hilsener til alle, men mest til dig. Jørgen ”. 1

Vi kunne ikke tage dynen med ind i stuen, m en m åtte om  natten  krybe 
sam m en under tæ pperne i de uopvarm ede, uisolerede tyskerbarakker i 
Værløselejren. Barakkerne lå langt ude på startbanerne, hvor en iskold 
vind susede hen over startbaner og marker. N år dagens rekrutplageri 
endelig var overstået, og aftensm aden sat til livs, gik vi til køjs. T em 
peraturen  på sovesalen lå betydeligt under frysepunktet, og støvlerne 
under sengene var tit stivfrosne. V i kunne kun finde varm e i køjen med 
de tildelte fire uldtæ pper over os. En af rek ru tterne  tog en dag sagen 
i egen hånd, organiserede et par spande b riketter fra officersmessen og 
fyrede op i ovnen på sovesalen. D et varm ede, men kun en stakket stund. 
Synderen blev h u rtig t afsløret og m istede en lørdag/søndagsorlov. V ar
me var kun for officerer. H ver dag blev der serveret såkaldt varm mad,
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Værløselejren, som den så ud, da jeg gjorde tjeneste i årene efter krigen. Postkortet er dog fra 1920’erne. (HA)

som im idlertid  ofte var halvkold og tris t anrette t. Var der stegte sild på 
m enuen - i en kold, stivnet m argarinedyppelse - så gik fadene u rø rte  ud 
i køkkenet igen, og vi gik på kaffestuen og spiste en stang W ienerbrød.

K antinen  lå oppe i lejren, en kilom eter fra barakkerne, og den tu r  
gik vi 3 gange dagligt -  altså tilsam m en 6 kilom eter bare for at få mad. 
D er var derudover så m ange kilom eter af gå - og løbeture  i dagspro
gram m et, at fodtusser blev oplevet som en ram m ende betegnelse for os 
infanterister. Værnepligtige var dengang anonyme og blev ikke tilta lt ved 
navn, m en ved num m er! Så hvad rek ru t 47 hed i det civile liv, ved jeg 
ikke. Jeg havde num m er 750, men det blev forkortet til ”7%”, så det hed 
jeg, og ikke andet.

Den militære D en m ilitære uddannelse var re t enkel, og enhver med to ben kunne
pædagogik - og følge med. P rogram m et var tilre tte lag t efter princippet gentagelse frem -  
hvad deraf fulgte mer forståelsen, og gentagelser var der m ange af. Vores prem ierløjtnant, 

Christiansen - lille, m ørkhåret og ilter - prøvede ihæ rdigt på at gøre gode 
soldater ud af os slatne civilister. Ved m orgenappellerne stoltserede han 
op og ned foran kom pagniet og udstrøede m ilitære guldkorn, mens han 
indim ellem  bjæffede: Så ret Dem da op 41, det er sgu da ikke en pigespej-
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Militærtrætte
rekrutter

dertrop, det her, fo r  satan!. Brystet frem , hagen ind og nakken tilbage. Er det 
forstået? D er var m angel på uddannede linieofficerer, og det var m est 
befalingsm ænd på vores egen alder, der underviste os i fodtussens pligter: 
at stå ret, eksercere, marchere i takt, hilse korrekt, falde ned og op og stå, at 
pudse gevær, støvler, bælter og skyde. O g så at vente. D et gjorde vi meget, og 
som regel uden vi vidste, hvad vi ventede på. D et fik m ig til at m indes 
rom anen om Den gode soldat Svejks eventyr -  en giftig  satire fra 1. V er
denskrig over alverdens m ilitæridioti.

M it forhold til officerskorpset var præget af en stærk skepsis baseret 
på m ine erfaringer fra besættelsestiden. Vi havde i de aktive grupper 
ofte savnet officerer i aktioner, hvor der kunne blive skudt med skarpt. 
H er i Værløse var en del a f dem  derim od re t krigeriske med en adfærd 
præget af højrøstede kom m andoråb og skideballer til os rekrutter. D et 
hang ikke rig tig t sammen. Enkelte uregerlige rek ru tte r blev hjem sendt 
og genindkaldt året efter: D en skæbne overgik blandt andre en landpost 
fra Vestsjælland, som på en sur dag følte sig groft provokeret af prem ier
løjtnanten. H an  greb ham  i kravetøjet, rystede og hvæsede ham  grum t 
ind i ansigtet. O fficeren blegnede, gik et halvt skridt tilbage og brølede 
så: Seks mand med bajonetter herhenl D et tog lidt tid, for hæren var ikke 
rig tig  vant til fysiske overfald på officerer. Seks våbenføre mænd kom 
dog om sider ilende, lettere forfjamskede, og landposten blev omringet og 
bugseret over i arresten. H am  så vi ikke mere til.

R ekrut 31 fra H ern ing , udtrykte en kold vinteraften vores opfattelse 
af m ilitærlivets genvordigheder på ærkejysk: det er sgu træls. Vel talt! 
M en der blev sm edet et godt kam m eratskab mellem os rekrutter, der 
kom fra alle landets egne, og i starten  måske så lidt skævt til hinanden. 
T rykket ovenfra bankede os godt sammen. Tag nu ovennævnte 31, en 
lidt skræm m ende tateragtig t, sortskægget uldjyde - som altid faldt over 
sine egne ben og væltede med m otorcyklen - selv han  blev efterhånden 
accepteret som en god kam m erat. O g så var han en genial M auselspiller, 
elsket og frygtet ved kortbordet!

E fterhånden var vi kom m et lidt ind i den iskolde februar 1947, og jeg 
var træ t af m ilitæret, som jeg opfattede som en ren  dårekiste. Jeg ville 
gerne slippe fri. C hancen fik jeg, da jeg en aften mærkede en halsbetæn
delse i anm arch. Ved at fjerne et par af m ine uldtæ pper vågnede jeg op 
næste m orgen med næsten fyrre i feber. D et skaffede m ig en fribillet til 
M ilitærhospitalet, hvor jeg tilbragte mere end 14 dage i lune omgivelser 
og m untert selskab. M in  nabo, en frisk m arinesoldat, lærte m ig oven i 
købet at m anipulere med term om etret, så jeg selv kunne bestem m e m in 
m orgentem peratur.
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Foråret melder 
sin ankomst

Tanker om vores 
besættelse a f  
Tyskland

Da værløselejren 
overgav sig

Da jeg efter denne sygepause kom tilbage til kom pagniet, var dagene 
blevet længere, kulden taget af, og sneen forsvundet fra m arkerne. M en 
de brune pløjem arker var nu afskyeligt plørede og sm attede at m archere 
hen over eller kravle ru n d t i: “fald ned -  rejs Dem op\" og vores brune 
uniform er blev godt p løret til. V arm t vand havde vi ikke adgang til, 
bortset fra det ugentlige brusebad, og jeg var efterhånden re t snusket, 
tro r jeg nok. D et m ente m in m oder i hvert tilfælde. H endes holdning 
til m ilitærets hygiejniske standarder var stæ rkt kritisk. H u n  vaskede tro 
fast m it lappede krigstidsundertøj, m ine slidte kakiskjorter og stoppede 
m ine strøm per.

D e n  d a n s k e  b r ig a d e  i T y s k l a n d

Foråret lyste efterhånden godt op i hum øret, m en helt strålende blev 
det først, da prem ierløjtnanten i maj m eddelte os, at vi snart skulle af 
sted til Tyskland med Brigaden for at aflaste de britiske vagtstyrker der
nede .2 M en vist nok også for at takke englænderne, som kæmpede mod 
tyskerne under krigen, mens danskerne så passivt til, - og måske tænkte 
mere på flæskepriserne end på at slås for friheden.

Vores prim ære reaktion på den besked var en stor glæde og masser 
af forventninger. Endelig skete der da noget! N u  skulle vi væk fra rot
tereden i Værløse, ud og se os om .3

N år jeg kom hjem på lørdag-søndagsorlov, blev jeg tit spurgt, hvor
dan jeg havde det med at skulle ned og besætte Tyskland? I m in  ung
dom havde jeg oplevet den tyske besættelse her i landet, m en nu skulle 
jeg være soldat i en dansk besættelsesm agt i Tyskland. D en  omvendte 
verden. H vordan føltes det? Som aktiv i m odstandsbevægelsen havde 
jeg haft et særdeles anspændt forhold til besættelsesm agten og specielt 
til Gestapo. M en følelserne havde lagt sig, og jeg bar ikke nag til det 
tyske folk mere. N u  i foråret 1947 vidste jeg, at Tyskland var et sam fund 
i dyb krise med boligm angel, arbejdsløshed og m angel på både mad og 
brændsel. Jeg  ville godt derned og se på det, det lød spændende -  og 
måske kunne vi gøre lidt gavn oven i købet?

Jeg fik et førstehåndsindtryk af tyskerne som tabere allerede i ka- 
pitulationsdagene i maj 1945. D en tyske V ærnem agt i D anm ark  havde 
overgivet sig til englænderne den 5. maj og stod derfor under engelsk 
kom m ando. M en den tyske kom m andant for Flyvestation Værløse for
langte en rigtig overgivelse på stedet. D en danske oberst C. Førslev r in 
gede så til Kastrup Lufthavn  og fik en ung  R A F pilot og en deling en
gelske soldater fløjet op fra K astrup for at m odtage en rigtig overgivelse.

9 1



En stolt motor
ordonans

D erudover stillede vi med 8 m and fra Holger Danske-gruppen, hentet i 
G entofte for at repræsentere m odstandsbevægelsen -  vi var en hel armé. 
Vi linede op til en formel kapitulation: det engelsk/danske hold på ge
led over for en tysk deling anfø rt af en garvet tysk officer med højere 
charge, bleg og anspændt. E n  del honnørafgivning og støvletram p ud
spandt sig, hvorefter tyskerne overgav Flyvestation Værløse til englæn
derne -  men absolut ikke til danskerne. Så strøg tyskerne flaget, hvor
efter Dannebrog røg til tops på flagstangen med Union Jack derunder. 
D en nu aftrådte lejrkom m andant viste k lart sin afsky for kapitulationen 
til sådan en sam ling am atører, m en han havde fået sin rigtige kapitula
tion. D et viste sig bagefter, at han under denne seance havde haft 1.200 
kam pvante flyvertropper siddende nede i barakkerne. De kunne i givet 
fald have drejet halsen om på os alle sammen i et nu. M en det gjorde de 
altså ikke. K rigen var jo tabt. E t tegn herpå var indkvarteringen i fly
verbarakkerne af ca. 2.000 tyske flygtninge, kvinder, børn  og ældre. En 
masse ulykkelige mennesker, tæ t stuvet sam m en og synlig t mærkede af 
flugten fra slagm arkerne. D et var e t sørgeligt syn.

F o r b e r e d e l s e r  t i l  f l y t n in g e n  t i l  j e v e r

For at klare de nye m ilitære udfordringer blev der oprette t et stabs- 
kom pagni til 11. bataljon, som m ønstrede forskellige specialgrupper: E t 
sanitetshold, en kom m unikationsgruppe med, et køkkenhold, sam t ikke 
m indst en ordonnansgruppe med motorcykler, hvor jeg var udtaget til 
ordonnanstjeneste i 4. regim ent, 11. bataljons stabskompagni. D er kom 
nu mere plan over aktiviteterne, mere uddannelse og større dynam ik. 
Vi kunne bedre se form ålet med det hele, end i rekru ttiden . P rem i
erløjtnanten følte sig helt anim eret og brølede; soldater -  husk,- al gang 
foregår i løb!

I april m åned var m in rekru tstatus heldigvis overstået, og nu var 
jeg m enig soldat, en rig tig  m ilitæ rperson, en m otorordonnans. Så fik vi 
motorcykelhjelm e, som vi rynkede på næsen af, og vores Enfield riffel 
blev skiftet ud med en Husquarna m askinpistol, som var mere praktisk at 
køre ru n d t med på en motorcykel. Som enhver m otorordonnans tæ nkte 
jeg først og frem m est på m in  motorcykels kapacitet - på landevejene og 
i terræ net.

Vi havde arvet nogle godt slidte m otorcykler af m ærket Ariel 350 
ccm fra englænderne, og efter sigende havde de været med den engelske 
general Bernard Montgomery i ørkenfelttoget i N ordafrika. D em  øvede 
vi os med ude på startbanerne, kørte  slalom imellem opstillede trækas-
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I forgrunden nyder m enig 
Sander et lille hvil ved den 
dansk-tyske grænse på 
sin engelske motorcykel 
af fabrikatet Ariel(= en 
afrikansk gazelle). Vi havde 
arvet cyklerne efter general 
M ontgom erys Ø rkenrot
ter. I baggrunden står hans 
majestæt Kong Frederik 9. 
med sørgebind i anledning 
af hans far, kong Christian 
10.s død i foråret 1947. Bag
ved kongen ses Brigadens 
øverstkommanderende, G e
neralløjtnant Ebbe G ørtz. 
(Jørgen Berg =JB)

ser og m orede os med
terræ nkørsel i skovene. D et var særdeles fornøjeligt for os, m en m otor
cyklerne gik tit i kvas, og vi tilbragte m egen tid på værkstedet.

F o r k o m m a n d o e t s  a n k o m s t  t i l  J e v e r

E fter alle disse forberedelser forlod jeg i slutningen af maj 1947 Værlø- 
selejren og drog af sted til Jever sam m en med et såkaldt Forkommando 
bestående hovedsageligt af adm inistrativ t personel, officerer og forskel
lige håndværksuddannede menige, som skulle bringe lejren i stand til at 
m odtage hovedstyrken. D e tidligere logerende, canadiere og englæn
dere havde belært a f erfaringer fjernet alt løst inventar sam t ikke m indst 
enhver form  for el-installationer til brug i deres næste logi. D erefter 
havde civile, uautoriserede tyveknægte yderligere raseret lokaliteterne. 
Så der var nok at tage fat på. M ine to  gode venner, 62 og 353 “Monkey” 
var begge elektrikere og arbejdede hård t sam m en med hele reparations- 
holdet, så da hovedstyrken ankom, var bygningerne sto rt set i orden .4

93



Det første brev 
til min mor fra  
Jever. 8. ju n i  
1947

M enig 354/46 holder spi
sepause på vej sydpå med 
Brigaden. Kogekarret og 
uniformen var af engelsk 
fabrikat ligesom det meste 
udstyr, men maskinpistolen 
var en Husquarna af svensk 
fabrikat.QB)

“Kære mor,., .vi kom fin t  herned.. .men i landet syd fo r  grænsen var der mange 
episoder, der viste den stærke antipati, mange a f  beboerne har mod danskerne. 
Gennem Hamborg og Bremen fik  vi et indblik i krigens følger: Ruiner over
alt. Endeløse bunker a f  brokker og stålskeletter... rækker a f  ødelagte vogne, 
brændte og splintrede, 2,5 km  spor fy ld t med store lokomotiver, som rustede op. 
Indbyggerne ser rædsomt udmagrede ud, huløjede og blege, magre, elendige. I  
dag har jeg arbejdet i kostforplejningen, og der går en del tyskere og hjælper til 
med det “grove”. De er glade fo r  os. Englænderne gav dem aldrig noget, men 
vi kan nu ikke lade være, når de står med sultne øjne og kigger på de dynger 
a f  smør, fedt, brød, stikker og marmelade, så stikker vi dem noget...Cigaret
terne står her til 6 M ark, æg 45 M ark pr. stk. og kaffe 6-800 M ark pr. kg. 
Tyskerne her på kasernen tjener 100 M ark pr. måned + maden. Cigaretter er 
e?i mangelvare -  send endelig nogen!...

Jeg ligger på min seng og skriver, har det f in t  og håber, at du også har det. 
Hilsener til alle”.

9 4



M in gode ven 354 Green for 
vild i Ham borgs uendelige 
ruindynger Sankthansaften 
1947. Uden kort og kompas 
var han ilde faren, her hvor 
den ene sønderbombede 
gade lignede den anden. 
Kom pagniet m åtte sende et 
par ordonnanser ud for at 
bringe ham tilbage på rette 
kurs. (JB)

A nm odningen om at få tilsendt cigaretter går igen i alle de følgende
„ . , , . breve som e t gennem gående m otto: her går det godt -  send flere cigaretter.Brigaden krydser j  J 6
grænsen ved Kruså D e var værd. 
den 23. juni 1947.
Forrest kører
lederen af m otor- H O V E D ST Y R K E N  ANKOMM ER T IL  JEV ER 
cykelordonanserne,
løjtnant Ib Segner D en 20. juni forlod en stor kolonne af 11. Bataljons m otorkøretøjer 
og til højre for Værløselejren med kurs mod Tyskland. To dage senere passerede ko
ham m em g 354/46 lo n n e n  grænsen ved K rusaa, hvor hærens øverstkom m anderende, Kgl. 
bataljons stabskom- M ajestæt, kong Frederik den IX. var m ødt op for at tage afsked med 
pagni.(JB) Brigaden. D en 23. juni ankom  m otorkolonnen til kasernen i Jever og



Kasernen i Jever

Med den altid hyperenergi- 
ske prem ierløjtnant C hri
stiansen i spidsen marcherer 
11. batalions stabskompagni 
forbi hovedvagten og ind i 
Fliegerhorst Jever, hvor vi 
blev indkvarteret de næste 
fem måneder. (JB)

hovedstyrken med tog 
til Heidm iihle, hvorfra 
de m archerede de fire
km til kasernen.

Hvis brigadesolda
terne efter rejsen ned 
igennem  det sønder
bom bede Tyskland 
havde forventet at fin
de en kaserne i m isera
bel tilstand, blev de glædeligt overraskede. Fliegerhorst Jever var bygget 
m idt i 1930 erne som uddannelsessted og kaserne for Hermann Görings 
flyvertropper, og var kom m et uskadt gennem  krigen. D et var en sm ukt 
anlagt kaserne i et skovbevokset om råde opført af m ursten i et toetages 
pavillonsystem. Bygningerne var i god stand indvendig og rum m ede de 
nødvendige kantiner, messer, kontorer med videre og naturligvis stuer 
til soldaterne. Jeg  rykkede velfornøjet ind på en hyggelig tre-m andsstue

De to stuekam m erater 372 
Sander og IVi Berg i fuld 
m undering på eksercerplad
sen foran kasernen. (JB)
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Jeg poster et 
brev til m in mor 
derhjemme i 
Paradiset. Hun 
var m in livline og 
hovedleverandør 
af cigaretter, sæbe 
og kaffe, som var 
de mest udbredte 
betalingsmidler, 
hvis man ville 
handle sort nede 
i det udbombede 
Friesland. D et var 
vistnok forbudt. 
(JB)

sam m en med kom pagniets to  andre m otorordonnanser, 354 Green og 
372 Sander. V i smed os fluks på sengene, fik ild på sm øgerne og startede 
vores evige klagesang: Mon ikke premierløjtnanten havde en skrue løs?

Dagligdagen i D en første tid i Jever var præget af den uro  og forvirring, der altid 
stabskompagniet hersker, når m an flytter ind et frem m ed sted. M en den 18. juni kunne
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Kompagniet besøgte en 
dag m arinestationen i 
W ilhelm shafen, der var 
hårdt m edtaget efter de 
mange bom bardementer fra 
Royal Airforce. H er ses en 
af de gader, der var sluppet 
forholdsvis heldigt gennem 
krigen. (JB)

jeg skrive til m in m or •■ w i-  11 ■ » S
hjemme i H olte: “For-
holdene er ved at blive * ^ . l |
lidt mere ordnede nu. Vi Ejfijf ^
har biograf og kantine m M H e  ^  j ' i S L  '  ' . **' W
og få r  snart en klub med I  '" 'i

Ti? l'll\ ty-l\!}¡nL VA A ^
disse dage noget sløj, men
senere bliver det nok bedre... Men vi få r  ingen cigaretter, næsten da, vi få r  
kun 60 om ugen, og det er ikke meget, når man intet laver og samtidig bruger 
dem som betalingsmiddel. Barberen få r  3 smøger fo r  at vaske hår, klippe og 
barbere en soldat. Så send flere cigaretter..”.

D en 8. juli kunne jeg fortælle m in mor, at “vi har haft en masse para
der, i dag fo r  en engelsk general. Ellers laver kompagniet kun lidt, og jeg  slet 
intet. Jeg er blevet oppasser fo r  vores løjtnant, som heller ikke laver noget, men 
jeg har da lært at pudse sko, så vi har det dejligt, men lidt kedsommeligt. Jeg er 
blevet tillidsmand i kompagniet nu -  de gamle gjordefor lidt vrøvl. Der er del 
utilfredshed over biograf og kantiner. ... Med skam at melde må jeg så tilstå, 
at jeg har fundet en tysk frue, ober stinde, som stopper strømper pænere end 
min egen mor -  det er vældigt fin t, send bare lidt mere garn h e r n e d E n dag 
hentede jeg en stak ren t tøj hos oberstinden og betalte med 4 hårdkogte 
æg og et stykke håndsæbe. O bersten stod i køkkendøren og skumlede, 
men konen smilede fornøjet, for hun var oldfruen der.
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Gang i sagerne Jeg blev valgt til tillidsm and sam m en med 64 Rap, og for at få lidt gang i 
sagerne fik vi et m øde med kom pagnichefen, kaptajnløjtnant E. Andersen 
og foreslog, at kom pagniet arrangerede nogle feltøvelser med kom pag
niets rullende materiel: det transportable køkken, lastvogne, m otorcyk
ler, am bulancer og kom m unikationstjenesten. Chefen rø rte  lidt uro lig t 
på sig, tæ ndte en Senior Service og påpegede så det store benzinforbrug 
ved en større øvelse og fandt det i øv rig t utilrådeligt at udsætte det ru l
lende m ateriel for sådanne skadevoldende strabadser. K øretø jerne burde 
blive i garagerne, til der virkelig var brug  for dem. Så skiftede Rap og 
jeg spor: Som m eren 1947 var usædvanlig varm , term om eteret tangerede 
de 30 grader, solen bagte, og soldaterne svedte tran. V i foreslog derfor 
e t par badeudflugter: D en ene til en engelsk officerskaserne i W ilhelm s
haven med sw im m ingpool og udspringstårn  på op til 10 meter, og den 
anden til kysten ud for øen N orderney  -  e t berøm t badested. Begge 
ekskursioner blev bevilget. M en vi havde nu også været så høflige, at det 
halve kunne være nok! Kom pagnichefen åndede lettet op.

Ud på frieslands- U anset kom pagnichefens betænkeligheder ved skadevirkende stra- 
landeveje badser fik vi m otorordonnanser heldigvis lov til at køre nogle øvelses-

tu re  i Friesland. Vi besøgte Em den og W ilhelm shaven, samt Aurich og 
O ldenburg i syd. M en vi passede godt på. Landevejene i Friesland var

Ved en øvelse i 
den engelske lejr 
’’Lobshorn Camps” 
i Paderborn opleve
de vi en hedebølge 
i sommeren 1947, 
som tvang os ind 
i teltenes skygge, 
kort efter at dette 
foto blev optaget.
OB)
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M ad til trop
perne

Fraterniserings- 
forbuddet - og 
dets achillelshæl

Kompagniets kon- 
torordonans, Kjeld, 
var en fremragende 
håndboldspiller 
på Bataljonens 
hold, men noget 
fum m elfingret bag 
ra ttet i den engel
ske van, som endte 
i grøften. Kjeld 
forstuvede sin 
tommelfinger, men 
ingen kom alvorligt 
til skade. (JB)

måske gode til hestevogne på K ong H ans tid, men absolut ikke til nu ti
dens m otorcykler. De var belagt med hårdbræ ndte m ursten på højkant, 
skifer eller andet djævelskab, og i vådt føre var de glatte som våd sæbe. 
M an kunne let komme alvorligt til skade i et sving, og så var det klogt at 
køre med hjelm, selv om vi syntes, vi var sm artere med fritbølgende fri
surer. Englænderne var flere m otoriserede krige forud for os: de havde 
lært af deres erfaringer og opsat diverse havarerede køretø jer på sokler 
i svingene med teksten Look Out. Danger! O g med et dødningehoved 
med korslagte knogler oven over. D er var ingen ordonnanser fra vores 
kompagni, som kom alvorligt til skade, men cyklerne døjede slemt med 
vejbelægningen .5

Vi fik masser af mad i Brigaden, og den var dansk, frem stillet efter 
vor mors recept, vel tilberedt og bedre end den i Værløse.6 Ved m iddagstid 
fik vi varm  mad, og om aftenen lækker, kold tørkost med nybagt brød, 
dejligt pålæg og masser afkog te  æg. D em  blev der heldigvis tit nogle til 
overs af, og de var et godt betalingsm iddel, her hvor sortbørshandelen 
florerede, og befolkningen var underernæ ret. D e tyske køkkenm edhjæl
pere fik lov til at spise resterne fra soldaternes daglige kost, og om efter
middagen kom de tyske børn  m yldrende med gryder, p o tte r og spande 
og reddede sig godbidder fra brigadekøkkenet til familien.

E n  soldat kunne godt gå og kede sig g rum t på kasernens isolerede 
om råde, m en vi m åtte ikke gå i byen og omgås lokalbefolkningen, her
under de tyske, forlystelsessyge Fräuleins. D et var forbudt efter det så
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Hyggelig men 
ulovlig frater- 
nisering

Hver efterm id
dag kom de tyske 
børn til kompag
niets køkken med 
deres gulvspande, 
krukker, gryder og 
andet grej for at 
hente madrester fra 
soldaterkantinen. 
D et var naturligvis 
højst forskel
lige levninger, de 
fik med hjem til 
familien. På en 
uheldig dag var der 
kun hvid løgsovs 
på menuen. En 
spandfuld af dette 
fluidum er tung t 
at slæbe hjem, hvis 
m an kun er 11 år.
OB)

kaldte Fraterniseringsforbud, hvilket betød, at man ikke måtte stå på en fo r
trolig og kammeratlig fod med fjenden. Så kan m an diskutere, om  tyskerne 
stadig var en fjende, hvad m ange syntes, eller om det m ere var angsten 
for kønssygdom m enes udbredelse, der lå til g rund  for forbuddet.

M en når m an har 4.000 friske unge soldater med masser af fritid 
og et ukendt sto rt antal unge kvinder, som ikke har m oret sig i årevis, 
hvordan skal m an så holde dem  fra hinanden? D et forbud var svært at 
håndhæve .7

Sam m en med 72 besøgte jeg to søstre, som vi havde haft -  ikke b ro 
derlig - m en danse-mæssig om gang - med. V i var hjemme hos fam ilien i 
H eidm ühle og nød sm åkager og erstatningskaffe i blom sterm alede por- 
celænskopper - og dyb generthed bordet rund t. D er kom vi ikke igen
-  og vores frem tidige kontakt med de to Fräuleins fandt sted på danse
gulvet. D et var helt lovligt. E t mere alvorligt brud på fraterniseringsfor- 
buddet var m ine besøg hjemme hos den tjekkiske gym nasielærer E rnst 
B lum entritt, der som alle såkaldte Sudeter -  tyskere var blevet udvist af 
Tjekkoslovakiet efter krigen.

Jeg fortalte m in m or om  ham  i et brev af 26. juni: “Han bor meget 
bekvemt hos en tidligere tysk oberst kun et par minutters gang fra  kasernen, 
hvor han også arbejder. Han er 36 år og har været tvangsindlagt som tysk 
soldat både i Rusland og Frankrig. Han var meget velhavende, men har mistet 
alt og bor nu i et lille værelse, hvor jeg tilbringer mange hyggelige aftener med 
at drikke the, spise basser og ryge cigaretter -  alt sammen noget jeg skaffer,
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Den donske Brigade m oa ikk 
fratern isere! Det var Forsvar« 
ministeriets Parole, da Soldate 
ne drog til Tyskland, en Parol 
afg ive t herhjemme uden noge 
Erfaring for en dansk Hærgru; 
pes Ophold i Fjendeland. Gem 
ral Rich. A llerup, Brigader 
Chef, blev imidlertid hurtic 
k lar over, a t Fraternisering ve 
uundgaaelig. Saa valgte ha 
—  efter Forbillede a f  den enge 
ske og am erikanske Hær —  c 
bringe Fraterniseringen ind ur

Ballet i „Brigshuset' begynder Kl. 19. Meget fer kan Soldaterne ikke være der. Det tager en halv Times Tid 
at gaa fra Kasernen til Klubben. Her venter Soldaterne paa. at Dørene til Balsalen skal aabnes. Der sluttes 
K l. 22,15. Kl. 23 skal alle væ re paa Kasernen. Straks efter Ballet maa Kursen sættes hjemad.

De tyske P ig en  Lægeattest er forsynet med Billede, for at den ikke kan over
drages til andre. Herunder viser en ung Pige sin Attest frem. Det andet Kort
er hendes tyske Ausweiss. Det skal enhver tysk Statsborger i Dag have. Kontrollen med de tyske Pi-
Lægeattesten skal fornyes en Gang om Maaneden. I Øjeblikket har 700 tyske ger er streng (tv.). Ved Ind-
Piger Adgang til „Brigshuset". Men mange staar paa Ekspektancelisten. gangen til Balsalen staar to
 ̂ " ___________________________________ Vagter. Tillidsmænd. valgt

selv. De un-

O g  saa begynder Dansen 
(herunder). Soldaterne faar 
Lov at smide Jakkerne i Sa
len. De er frit stillet i 
„Brigshuset”, hvor Office
rerne ikke har Adgang. Mu
sikken leveres af et tysk 
Danseorkester.

En journalist og fotograf fra Billedbladet 
besøgte vores lejr i Jever i sommeren 
1947, og bladet bragte den 17. oktober 
1947 denne helsidesreportage med bil
leder fra en velbesøgt lørdag aften med 
bal i Brigadens hus ’’Brigshuset”. På foto
grafierne i m idten kontrollerer jeg og 64, 
Rap, pigernes legitim ationskort. (JB)



IL HOS BRIGADEN
er ordnede Forhold. Han lod de danske Soldater 
ia  Lov a t  invitere tyske Piger til Bal i M ænner- 
es egen Klub i Jev er , „B rigsh u set", som den hed- 
sr. Det fo regaar to G ange om Ugen. For a t  fa a  Ad- 
ang til Klubben, skal de tyske Piger først have en Ind- 
ydelse fra  en dansk Soldat. D erefter ska l hun frem- 
caffe en L æ geattest p aa , a t  hun ikke lider a f  smitsom- 
ie Sygdom m e. Hvorfor det? har en kvindelig Læser her- 
jemme spurgt sit Blad. N a ar der kun er T ale  om Dans 
tulde det da ikke være nødvendigt? Det er det dog, hvis 
ion vil stkre sig, a t  det kun er ordentlige unge Piger, der 
)mmcr til Dans med Soldaterne. M an ønsker ikke lys- 
ty Pigebørn. BILLED-BLADET har overvæ ret et „T y- 
:erb al" i „B rig sh u set". Her ses, hvorledes det forløber.

FOT.: A. E. ANDERSEN

Ikke alle Soldaterne fraterniserer. De fem her værdiger ikke Pigerne et Blik. 
De kommer kun ned i „Brigshuset” for at faa sig en Kop K affe  eller en Pilsner.

Kontrollerne ved Døren.

Øllet er rationeret. To pr. 
Uge til hver Mand. De to 
herunder har sparet flere 
Ugers Ration sammen for 
at fejre den enes Fødsels
dag. To 01  om Ugen er 
ikke meget —  Soldaterne 
synes, det er for lidt.

Soldaterne kan købe Kaffe, 01 , Sodavand, Wienerbrød og Smørrebrød. Ikke 
alene Dansen, men ogsaa dette lokker Pigerne til „Brigshuset”. Mange gaar om 
Aftenen de 16 Kilometer til Wilhelmshaven, hvor de er hjemmehørende.



Soldatens sold

Vi kontrollerede pigernes 
m edlemskort til klubben og 
deres lægeattest, som viste, 
at de ikke led af smitsomme 
sygdomme af ’’farlig karak
ter”. (JB)

han har jo intet. Jeg “or- R" *ä
ganiserer" en del mad til I' . L  v  f %1 S
ham i kantinen, sa hau * « B
sulter ikke mere... Jeg  [ '~»y '
har give lidt sæbe Í B  B H  I
fur at fa nunc stnm/per 9
i iisket. sa ¡eg vil heile dig
um hurtigst muligt at v
sende lidt, f. eks. 2 stk.
sæbe, 3 tuber tandpasta
og 2 små nylontandbørster”. D erudover rekvirerede jeg en masse tegnear
tik ler til E rnst, som var en habil am atørkunstner.

E rn st havde ingen gardiner på sit værelse, for gardinsyersken i Jever 
ville kun m odtage cigaretter som betaling, og dem havde han ingen af. 
Så gav jeg ham  20 smøger, om kring  en fjerdedel af en ugeløn for en 
kasernearbejder, og ugen efter havde syersken leveret e t nydeligt gardin.

Vores løn på 15.00 kr. hver tiende dag blev udbetalt i pengesedler spe
cielt udstedt af det Kongelige Danske Krigsministerium  kun  til b rug  i den 
Danske Brigades m ilitære etablissementer, som solgte mad, kager, slik, 
sanitetsartik ler m .m. Tyske M ark  fik vi ikke, og hvis en brigadesoldat 
vovede sig ind i en forretn ing  i Jever for at købe noget og betale med 
M ark, så havde han overtrådt både fraterniseringsforbuddet og valuta
bestem m elserne - og var således hjemfalden til bål og brand.

U den for lejren havde den sorte børs et enorm t omfang, m en det 
m arked havde vi soldater ingen kontakt med. D et var m ilitæ rpolitiets 
opgave/
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Vi fik udbetalt 
vores løn på 15 kr. 
hver tiende dag i 
disse sedler udstedt 
af Krigsm iniste
riet. De måtte kun 
anvendes i Briga
dens forretninger 
til indkøb af toilet
artikler, slik, aviser 
etc. og kunne ikke 
bruges til indkøb 
i de tyske for
retn inger i Jever. 
Pengesedlerne er 
her vist i original 
størrelse (J Ti)

Kaptajnen holdt I brevet af 26. juni fortalte jeg blandt andet m in m or om  en festlig ud- 
sit løfte flugt:

“.../ går var vi i Wilhelmshaven i en engelsk klub og dansede til klokken 
tolv. Der er en utrolig masse søde piger -  Fräuleins -  og vi er mere populære 
end englænderne... I  morgen skal vi til et stort sommerbal i Wilhelmshaven. 
Pigerne er så utroligt pågående, men det tilgiver en soldat gerne... Jeg slutter 
nu -  husk pakken med cigaretterne — bedste hilsener til hele familien.'”

Den 15. juli sendte jeg til m in bror Paul i H olte en situationsberet
ning, hvor af det frem gik, at “jeg  er kommet i et mandskabsråd bestående a f
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Mandskabsklub- 
ben “Brigshuset” 
åbnes

Orlov og andre 
fornøjelser

2 mand fra  hvert kompagni, som tager sig a f  fritidsbeskæftigelserne. Vi har 
en masse at lave både med sport, amatøroptræden, kantiner o.a. men navnlig 
med en klub, der er åbnet i Jever. Der er dans 2 aftener om, ugen (onsdag og 
lørdag) med tyske Fräuleins m-ed kontrolkort og en lægeattest på, at de ikke 
lider a f  smitsomme (veneriskejsygdomme. En Lorry kører hver aften uafbrudt 
mellem Jever og lejren. Klubben tilhører Folk og Værn, og er ganske fortrinligt 
indrettet. E t tysk orkester spiller en slags ja zz , og der serveres rigtigt smørre
brød, kartoffelsalat med pølser, kaffe og Wienerbrød, og øl i begrænset omfang. 
Hver aften går to menige fra  rådet vagt i klubben.'''

K lubben “Brigsen” blev en kæmpesucces. Pigerne strøm m ede til fra 
nær og fjern, og i løbet af no time havde vi 700 Fräuleins på m edlem sli
sten - og en kæmpe venteliste. N u  kunne pigerne more sig og danse med 
os brave danske Jenser til tonerne af et tysk danseorkester, og indim el
lem nyde de herlige lækkerier, der ellers lå helt uden for rækkevidde for 
tyskere i 1947.

Hele denne eventyrverden tiltrak  langt flere piger, end der var plads 
til indendørs, og en streng kontrol var derfor nødvendig. D en opgave 
tilfaldt 64 Rap og undertegnede, som blev udstyret med et autoriseret 
arm bind. D et var noget af e t job, for pigerne brugte listige tricks for 
at kom m e ind, m en vi var årvågne og stålsatte. Vi havde heldigvis fået 
omhyggelige instrukser af oberstlø jtnant Toussieng leder af organisatio
nen Folk og Værn, FOVA, som stod for d riften  af “Brigsen”. Jobbet var 
spændende, og førte i øv rig t til flere m indre job for m ig i FOVA, så jeg 
nu fik mere m ening i m it soldaterliv.

M id t i august var jeg på en uges orlov i K øbenhavn, som jeg nød i 
fulde drag sam m en med fam ilien og gode venner. Alle var dybt interes
serede i, hvad jeg som familiens første udlandsfarer efter krigen, kunne 
berette  om  forholdene i Jever. U anset m ine positive beretn inger om  de 
lokale tyskere, var de stadigvæk ikke særligt populære i D anm ark, Jeg 
gik på værtshuse med gu tterne og besøgte både N yhavn 17 og 41. Ø llet 
skum m ede højt og var stærkere, end det tynde pjask, Brigaden serve
rede. Vi nød det og gik hjem og sov længe, som soldater altid kan. Så tog 
vi toget sydpå igen.

I Jever virkede det som om, at ledelsen efterhånden havde fået mere 
luft under vingerne. D er var kom m et lidt som m erferiestem ning over 
soldaterlivet. FOVA viste flere forestillinger med danske skuespillere, 
film og anden underholdning og en del sportskonkurrencer fandt sted. 
Blandt andet spillede vi i O ldenburg mod den N orske Brigade, som også 
var kom m et til Tyskland i 1947. De var ufine nok til at banke os med 2
- 1, men vi tog revanche bagefter i ølstuen.
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M enig 7Vi, Jørgen 
Berg(th), og hans 
gode ven 751 
M athiesen på 
sommerorlov i 
København. Vi er 
fotograferet ved 
V esterport i august 
1947. (JB).

Besøget i Bader- Brev den 15.9.1947 til m in  mor: “Tak fo r  brevet og fo r  cigaretterne. I  mor- 
born og Lobshorn gen tidlig kl. 4,00 rejser vi til Paderborn ved Køln på en uges øvelse... Vi få r  
camps set meget hernede, og har haft det godt... men nu er jeg også træt og vil gerne

hjem...efter øvelsen har v i cirka 14 dage igen hernede... vi rejser herfra 5. 
oktober

Ved Paderborn lå en kæm pestor teltlejr, som englænderne kaldte
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Hjemturen står 
fo r  døren

Lobshorn Camps, form entlig  til m inde om en af deres glorværdige sejre. 
Hvad vi egentlig lavede der, står lidt uk lart, men der har nok været en 
parade for en af de sædvanlige, snakkesalige generaler -  dansk eller en
gelsk. D et var en bragende varm  som m er - en utro lig  kontrast til isvin
teren i Værløse - og vi opholdt os helst i skyggen!

T uren frem og tilbage til Jever gik som sædvanligt forbi sønderbom 
bede byer: Osnabrück, en smuk gammel H ansestad, var tæppebom bet 
ned til jordhøjde, og Paderborn, et katolsk bispesæde med eget univer
sitet, havde lidt den ulykkelige skæbne, at en stivsindet SS-division i 
krigens sidste dage havde næ gtet at overgive sig med det resultat, at byen 
blev to ta lt ødelagt af englænderne i et voldsomt kom bineret luft- og ar
tilleribom bardem ent.

T ilbage i Jever kunne jeg se frem  til hjemrejsen til D anm ark, der 
skulle ske i begyndelsen af oktober. Som jeg skrev til m in mor: “Jeg er 
glad for, at man efterhånden kan begynde at se enden på denne her historie.”

D e næste uger gik med de sædvanlige ru tiner, og den 26. septem ber 
skrev jeg et fødselsdags gratulationsbrev til m in far, V illiam , og fortalte, 
at jeg regnede med at være hjemme i Værløse den 6. oktober. Brevet slut
tede: “Nå, det bliver nu rart at komme hjem, selv om det er den bedste ferie, 

jeg nogensinde har haft.”
T ogtransporten  hjem til Værløse, gik sm ertefrit, og som en sidste 

tjenestepligt m åtte Rap og jeg arrangere en m unter afskedsfest i Ros
kilde.

A f s k e d s a p e l l e n  i V æ r l ø s e

I Værløse var vi til afskedsappel: vi ventede, gjorde honnør, trådte af, 
ventede lidt igen, afleverede vores m ilitære m undering og iførte os så 
vores gamle civile kluns. D et hang  og sjaskede lidt om kring  os, men 
m an kan jo vænne sig til så meget.

På vej ud af lejren vendte jeg m ig om og kastede et sidste blik tilbage 
mod den lille arrestbygning ved hovedindgangen. Fra m in ankom st året 
før genoplevede jeg den hjertelige velkomst, m in gamle skolekamme
rat Erik  fra H olte G ym nasium  havde budt m ig dengang: Velkommen til 
Værløse, Jørgen! brølede han ud fra arrestv induet med hovedet bag trem 
m erne og højre arm  halvt ude i det frie, vildt gestikulerende. Kom bare 
nærmere\ H an  sad i spjældet for absentationer. T rods hans overstrøm 
m ende velkom st havde jeg nu aldrig rig tig  taget Værløselejren til m it 
hjerte. M en kasernen i Jever Fliegerhorst - det var noget andet: ein wahrer 
Herzensbrecher -  nie zu  vergessen.
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Hovedindgangen til Værløselejren. Postkort fra 1912. (JB)

Litteratur:

Billedbladet 7. oktober 1947. “T il Tyskerbal hos Brigaden”. 2 s. tekst og foto 

Den danske Brigade. D et Danske Kommando i Tyskland 1947 -  1958.
Red. K. V. Nielsen. Udgiver Projektgruppen 1997. 195 s. + 10 s. tillæg.
(Kan lånes på kommunebiblioteket i Holte. (Gr. 35.72.).

“Lejren ved Værløse”. Flyvestation Værløse 1934 -  1984. s.83 -89.
Red. Knud Bødker. Udgiver: Flyvestation Værløse. 1984.

“M inder fra Soldatertiden”. “15.bataillon. Argang 1948.” Red H . Schjerning 
Jensen. Udg. 1949. Salg: Schölten og Dyppel, Kbhvn.

“A f en Brigade -  Dagbog”. Tekst E. Krag Jespersen. 32 s. tekst og fotos. 
Udgiver Folk og Værn. 1948.

109



Noter
1 Jeg var indkvarteret i Værløselejren i vinterhalvåret 1946/47, men jeg havde 

lørdag-søndagsorlov hver week-end, hvor jeg var hjemme og derfor ikke havde 
behov for at skrive hjem. Brev nr. 2 er sendt fra Jever og dateret den 8. juni 1947, 
hvor kaptajnens løfte om udstationering til Tyskland var blevet realiseret.

2 E n brigade er en udstationeret m ilitær kampenhed på om kring 4.000 mand 
sammensat af regim enter af samme eller forskellige våbenarter. Chefen er 
generalmajor.

I 1949 blev Brigaden reduceret til ca. 1.400 m and og flyttet til Itzehoe under 
navnet Den danske Kommando i Tyskland, og i 1958 blev den trukket hjem.

3 Rigsdagen havde den 22. april 1947 afsluttet overenskomst med Storbritannien og 
Nordirland om et dansk kontingents deltagelse i Tysklands Besættelse. Den danske 
styrke på 4.000 m and skulle forrette vagttjeneste i den britiske besættelseszone
i N ordtyskland og indgik i den britiske R hinhæ r under britisk overkommando. 
Den danske generalmajor Richard Allerup udnævntes som chef,

4 D et fremgik af overenskomsten a f  22. april 1947, at besættelsesstyrkerne skulle 
have alle bygninger stillet gratis til rådighed, og at reparationer, vedligeholdelse 
og lønninger til tyske arbejdere skulle betales af tyskerne.

5 Danm ark havde i 1947 ia l t  12.000 soldater under våben. H eraf lagde Tyskland 
beslag,på de 9.000: 5.000 m and til bevogtning af de om kring 250.000 
tyskere i flygtningelejrene og 4.000 mand i Brigaden. De sidste 3.000 mand 
medgik til andre vagtopgaver. Indkøb af materiel og våben til erstatning for 
tyskernes beslaglæggelse af hærens arsenaler den 29. august 1943 kostede dyrt. 
England blev vores hovedleverandør af m ilitæ rt materiel, og vi købte og lejede 
nødvendige forsyninger af dem. D yrt - men brugt og udslidt.

En Gallupundersøgelse i foråret 1946 viste, at over halvdelen af befolkningen 
var m odstandere af at sende Brigaden til Tyskland, mens kun en femtedel gik 
ind for sagen. Der var et udbredt ønske om at få sløjfet flygtningelejrene og 
sendt tyskerne hjem .Tyskerne havde kostet os nok! M en Rigsdagen mente, at vi 
havde en politisk pligt til et internationalt økonomisk og m ilitæ rt samarbejde 
og m åtte betale prisen for det.

6 Fra Kolding afgik et forsyningstog med bevæbnede vagter to gange ugentlig til 
Heidmühles store, ligeledes bevogtede magasinbygninger. D er var faktisk en 
del bevæbnede banditter rundt om kring, H erfra fordeltes forsyningerne til de 
forskellige kaserner. Lokale bagerier sørgede for brød, og kølevogne udbragte 
mælk og letfordærvelige levnedsmidler.

7 Lægekorpset kæmpede bravt for at begrænse de veneriske sygdommes 
udbredelse, men m ødte ofte en manglende forståelse for problemet, som 
dengang var stærkt tabubelagt. N år en soldat blev sm ittet med kønssygdomme, 
blev han lægeligt behandlet og efter endt strafafsoning sendt tilbage til 
Danmark.

8 Problemet blev kraftigt reduceret året efter som følge af den vesttyske 
valutareform og pengeom bytning samt den amerikanske Marshall-hjælp.
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Alexander Klingspor og 
eleverne på H G
Tale ved åbningen a f  Alexander Klingsporudstillingen 
på Mothsgården i Søllerød

a f  Lise Øvlisen

Kunstmaleren Alexander Klingspor blev i 1932 ansatsom tegnelærer på Holte 
Gymnasium. Den daværende rektor Oscar Schlichtkrull lagde stor vægt på, 
at ansætte en kunstner til at undervise eleverne. Klingspors ideer om form -  
ningsundervisningen passede f in t  med rektors hensigt om, at forny dette som 
så mange andre fag  på skolen. Klingspor var overbevist om, at ethvert barn 
havde en kunstJierisk “åre”, som skulle gives udtryk, Det gjorde Klingspor 
ved at give den enkelte elev stor frihed til at arbejde med egne ideer i mange

Lise Øvlisen på 
talerstolen i Sølle
rød Sognegård ved 
åbningen af udstil
lingen om Alexan
der Klingspor, den 
15. november 2012 
(Foto. Ole Tage 
H artm ann)
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Udstillingen
planlægges

“Klinge” som 
lærer

forskellige materialer. Hans nytænkning lagde grunden til formningsunder- 
visningen, som vi kender den i dag. Arbejdet med eleverne blev vigtigere fo r  
ham end hans egen kunst.

Lise Øvlisen (f. 1942) er initiativtager til udstillingen K LIN G SPO R -  
M A L E R  OG L Æ R E R  på Mothsgården (Rudersdal Museer), en udstilling 
a f  omkring 50 a f  Klingspors værker samt hans elevers keramiske arbejder. 
Hendes tale ved åbningen a f  udstillingen den 15. november 2012 bringes hei~. 
Lise Øvlisen var elev på Holte Gymnasium fra  1948 til 1960.1 den personlige 
tale ser hun tilbage på Klingspors tegne- og formningsundervisning, der blev 
afgørende fo r  hendes liv som kei'am iker.

Jeg er m eget glad for at få ordet i dag. Jeg er desværre ikke så god som 
O bam a ud i den færdighed at holde tale, så jeg har et stykke papir med 
mig. D et skulle ellers ikke være så svært, da dette  projekt er en hjertesag 
for mig.

Jeg  vedkender m ig gerne at være in itiativtager til denne udstilling. 
Ideen har jeg gået med i mange år og har fra tid til anden, når jeg m ødte 
N iels Peter Stilling, ta lt med ham  om den, og lige pludseligt passede 
ideen ind i museets planer. Så blev der dannet en lille arbejdsgruppe 
med gamle elever og lærere med Niels Peter for bordenden og Anders 
L ohdahl som tovholder. Jeg  fik som opgave at indsam le elev-keramik. 
Jeg skyndte m ig at ringe til gamle skolekam m erater og bad dem sprede 
rygtet. Jeg var bange for, at alt var blevet sm idt væk, efterhånden som 
vores forældres generation forsvandt. D er var jo engang, at et hvert 
hjem i Søllerød K om m une var prydet af kunstværker skabt af elever på 
H G . M en de var heldigvis ikke forsvundet alle sam m en, som man kan 
se på udstillingen.

M in  tanke med denne udstilling var at sige en særlig tak til to af de 
m ange gode lærere, som jeg havde på H G , nem lig historie- og oldævls- 
lærer E llen Schrøder og tegnelærer Alex Klingspor. I m it liv findes to 
røde snore, som fletter sig sammen og fører fra disse to  m ennesker lige
til, hvor jeg står i dag. D et blev kunsthistorien  og keram ikken.

I dag er det na tu rlig t at koncentrere sig om Klingspor. Vi har under 
planlægningen af udstillingen delt så m ange sjove og gode m inder om 
K linges undervisning. Jeg  kender ingen for hvem, den var uden betyd
ning. Vi vidste jo ikke dengang, hvor enestående hans undervisning, 
ideer og m etoder var. Jeg gik 12 år på H G  fra 1. Kl. til studentereksam en 
og tæ nkte ikke m eget på, hvordan der var på andre skoler. D et er først 
i bagklogskabens klare lys, at m an finder ud af, hvor enestående både 
skolen og K linges undervisning var, og at han faktisk skabte fundam en-
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Alexander K lingspor (1897- 
JÅ  1978). Foto fra 1930’erne 

.JÉm (H istorisk Arkiv = HA)

te t for faget Form ning  i dag. Selv var han et m eget beskedent menneske 
om kring  sin kunst. H an  prom overede ikke sig selv og sin kunst. D et 
fortælles, at når m an besøgte ham , stod hans billederne med bagsiden 
ud ad.

Eleverne var hans et og alt. I e t interview  i 1972 siger han til H erbert 
Seegelke, i øvrig t gl. elev, “hvorfor tale om mig, hvorfor kan vi ikke tale om 
eleverne, det er jo  først og frem m est dem, jeg har arbejdet med”. V i fik lov 
at arbejde med vore egne ideer. D er var ikke noget, som ikke var godt 
nok, m en m an skulle arbejde seriøst. H an  var der altid i baggrunden, 
og man kunne altid få et godt råd. D er var ro og orden i hans timer. De 
var et sandt åndehul, både for de boglige og m indre boglige elever. M an 
respekterede ham. M an lærte at holde orden og ikke stikke de forkerte 
pensler i de forkerte farver. H an  m ente, at der var en kunstner inderst 
inde i enhver elev. E n  del blev jo også kunstnere på fuld tid senere i 
livet. K lingspor tilbød i øvrig t også ekstraundervisning efter skoletid 
og brugte  som m erferier på at hjælpe elever, som gerne ville søge ind 
på kunstakadem iet. Eva H eltberg  fortalte mig, hvordan de en gang, da
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Klingspor i 
formningslokalet 
på H G  om kring 
1950. (Inger Ravns 
samling, HA)

ekstraundervisningen var aflyst, var b rudt ind gennem  vinduet til form 
ningslokalet.

D er har såmænd ikke været så m eget tid til hans egen kunst. M en

Klingspor under
viser sine elever 
på H G  i kunstfor
ståelse om kring 
1950. (Inger Ravns 
samling, HA)
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Alexander K ling
spor: Skolegården 
på H olte G ym na
sium i sne, 1952-53. 
(Statens Museum 
for Kunst)

praktisk taget hvert år udstillede han på kunstnersam m enslutningen 
“K am m eraterne” på den Frie fra 1936 til 1976. H an  solgte næsten kun 
sine billeder via denne udstillingen, for at s tø tte  den. 1 1960 blev K ling
spor pensioneret fra H G , og derm ed fik han lidt mere tid til at male 
egne billeder. H an  byggede et lille atelier sam m en med en tidligere elev, 
Søren H arboe, som var arkitekt. Atelieret blev opført i det syd-vestlige 
hjørne af den grund med det sorte træhus, hvor han boede sam m en med 
Ellen Schrøder på E rn st Bojesensvej i H olte. I dag ligger børnehaven, 
“Sneglehuset”, på grunden, som jeg besøgte for nylig for at forvisse m ig 
om, at flere af de udstillede billeder er m alet derfra m od GI. D ro n n in g 
gårds Allé og Vejlesøvej.

Jeg  havde som barn  kun en lille fornem m else af hans billeder, som 
hang forskellige steder på skolen. M en i novem ber 1972 blev der afholdt
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Alexander Klingspor: Strandliv i Nordsjælland, 1964. (Rudersdal Museer)

Udstillingen en retrospektiv  udstilling  med over 60 num re på rådhuset i H olte i an- 
1972på Rådhu- ledning af hans 75 års fødselsdag.' D en udstilling  var han selv rig tig  
set i Holte glad for. H an  udtrykte, at den gav ham  overblik over sin hidtidige p ro 

duktion og fortalte ham , hvad vej han skulle gå fremover. D erfor er det 
en stor glæde at kunne vise næsten 50 af hans værker på denne udstil
ling på M useet på M othsgården. De fleste billeder er udlånt af private 
ejere, nogle tilh ø rer K om m unen og M useet, og et enkelt har vi lånt på 
Statens M useum  for K unst. De er sam let på denne udstilling  måske for 
sidste gang; men heldigvis er udstillingen dokum enteret med en bog og 
katalog.- M in  datter A nnem ette, som har stået for den grafiske tilre t
telæggelse af bogen, har udtalt, at jo mere hun  arbejdede med billederne,
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Alexander K lingspor: Kvinde i København, 1963. (Rudersdal Museer)

jo mere “voksede” de på hende. Jeg tror, at det samme er sket for dem, 
som har arbejdet med at hænge billederne op, og det er i hvert fald sket 
for mig.

Jeg  glæder m ig til, at udstillingen lukker op for K lingspors friske, 
dejlige, grønne og blå, stille, hjemlige univers. K eram ikudstillingen af 
elevarbejder er jeg sikker på, at store som små vil holde rig tig  m eget af. 
Jeg håber, at rig tig  m ange vil få den samme gode oplevelse. M åske vil 
udstillingen bane vejen for, at Alex K lingspor kom m er til at fylde lidt 
mere i den danske kunsthistorie. D et m ener jeg egentlig, at han fortje
ner.
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1 Se Jørgen Berg: Kunstkredsen i det grønne område. Søllerødbogen 2012, s. 
129ff.

2 Niels Peter Stilling og Anders Bank Lodahl (red.): Klingspor -  m aler og lærer. 
Rudersdal iMuseer, 2012

Noter

118



Opposition og samarbejde
Socialdemokratiet i Søllerød Kommune 1952-2007

a f  Jørgen Berg, Jens Bruhn, Kaj Elkrog, Birgitte Hamborg, 
Birthe HyUlstrup og Jørgen Schunck

De følgende siderr beretter om Socialdemokratiets rolle i en periode præget a f  
velfærdstatens udvikling og politiske skift. Partiets vigtigste m ål var opførelse 
a f  boliger fo r  almindelige mennesker, tidbygning a f  den sociale service, styrkelse 
a f  folkeskolen og de sociale og kulturelle tilbud. Realiseringen a f  disse mål var 
betinget a f  at der kunne tilvejebringes et politisk samarbejde, som sikrede ba
lance mellem opfyldelsen afmålene og det borgerlige flertals ønske om en mere 
grøn kommune. Om disse forudsætninger var til stede, har i høj grad beroet 
på, om den siddende borgmester var konstitueret på en samarbejdsaftale eller- 
ved sin ledelse a f  det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen gav plads fo r  op
positionens synspunkter og forslag.

Artiklen er tredje og afsluttende del a f  forfatterkollegiets beskrivelse a f  So
cialdemokratiets historie. (Første og anden del i Søllerødbogen 2011 og 
2012). Skrivegruppes medlemmer er Jørgen Berg,fhv. skoleinspektør på Næ- 
rumgårdsskolen, Jens Bruhn, fh v . overlærer og medlem a f  Rudersdal Kom
munalbestyrelse, Kaj Elkrog, fhv . direktør i Told/Skat, Birgitte Hamborg, 
fhv . lektor og viceborgmester i Søllerød Kommune, Birthe Hyldstrup, fhv . 
idrætslærer og medlem a f  Københavns Amtsråd, og Jørgen Schunck, fhv . sko
leinspektør ved Holte Gymnasium, og viceborgmester i Søllerød Kommune.

I SØGANG M ED  EN FORSTANDIG RORGÆNGER

Andreas G otfred  Schneider (1886-1957) var m edlem  af Søllerød sog
neråd og K om m unalbestyrelse fra 1943-1957. H an  var indvalgt af D en 
uafhængige K om m unalforening, som han havde været med til at stifte. 
H an  var sognerådsform and fra 1943-52. Ved indførelsen af “G entof- 
teordningen” i en lang række københavnske forstadskom m uner i 1952
-  herunder Søllerød K om m une -  blev Schneider borgm ester, og han 
bestred posten til sin død i 1957.

Andreas G. Schneider overtog ledelsen af kom m unen i en vanskelig 
tid, præget ikke alene af krigens konsekvenser, men også af d ø nn in 
gerne efter den såkaldte Rådhussag. Søllerød K om m unes nye rådhus, der
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Bolignød

Professor Andreas Schne
ider (1886-1957) blev sogne- 
rådsformand i Søllerød efter 
kommunalvalget 1943, og 
da Søllerød i 1952 sammen 
med de andre forstadskom
m uner i Københavns Amt 
fik Gentoftestatus blev han 
kommunens første borgm e
ster, en post han bestred til 
sin død i 1957. H er er han 
fotograferet til Søllerød 
T idende i forbindelse med 
Søllerød M arineforenings 
10 års jubilæum i 1955.1 
dagens anledning har han 
iført sig den fornemme 
borgmesterkæde designet af 
arkitekten Rigmor A nder
sen i anledning Søllerøds 
politiske ’’forfremmelse” 
1952. (H istorisk Arkiv for 
Rudersdal Kommune = HA)

blev indviet i 1942, var blevet væsentlig dyrere end budgetteret. M en 
Schneider viste sig at være rette  m and til at håndtere den situation. H an  
udstrålede sindsro og kontenance, havde en upåtaget m yndighed og vi
ste gode evner for samarbejde. At den indstilling også var værdsat af op
positionen m arkerede den socialdemokratiske gruppeform and W erner 
Rasmussen ved i forbindelse med valget af Schneider til borgm ester i 
1952 at udtale, at der fra flertallets side altid var vist en vis forståelse for 
m indretallets indstilling, og at det også flere gange havde bøjet sig.

I den første periode var det krigens og efterkrigstidens problem er 
(mangel på brændsel og bolignød), der optog sognerådets dagsordner. 
D e m edførte ofte ophidsede drøftelser af foranstaltningerne til afhjælp
ning af problem erne.

Socialdem okraterne W erner Rasmussen og H .R  Andersen gjorde i 
de efterfølgende år en stor indsats for at få bugt med bolignøden bl.a. 
ved forslag om boliganvisning og om  gennem førelse af byggeri med 
boliger til en husleje, som alm indelige m ennesker kunne betale. Be
folkningstallet i Søllerød K om m une steg med over 50 % i 1950’erne,
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Søllerød Sogneråd blev til Søllerød Kommunalbestyrelse den 1. oktober 1952. Fotografiet af kommunalbesty
relsens 14 mand og ene kvinde er optaget i anledning af begivenheden. Tv. for borgm ester Schneider sidder 
viceborgmester W erner Rasmussen fra Socialdemokratiet. De øvrige fire socialdemokrater i kom munalbesty
relse står bagved i venstre side. Fra v.: inspektør Ivar Hansen, gartner H. P. Andersen, d irektør E rik  Sørensen 
og ølhandler G eorg Ingvardson. M an skal næppe lægge noget i, at det er den senere magtfulde borgmester, 
sagfører E rik Øigaard, der står nærm est de fire socialdemokrater. Kommunalbestyrelsens eneste kvinde, 
bankkasserer M arie K. Jensen repræsenterede De konservative. (HA)

fra 16.645 i 1950 til 28.877 i 1960. T ilfly tn ingen  til kom m unen lagde 
selvsagt et vældigt pres på boligsektoren, men havde sam tidig den virk
ning, at Søllerød K om m unalbestyrelse kunne fremlægge regnskaber, 
der år for år viste overskud. D e t betød, at ligningsprocenten i 1950'erne 
kunne nedsættes fra 10 % til 7,5, senere endda til 7 % D et borgerlige 
flertal havde derm ed ro i dets politiske bagland, sam tidig med at skat
teprovenuet gav kom m unalbestyrelsen gode betingelser for at tilgodese 
behovet for afhjælpning af bolignøden, udbygning af skolerne og af de
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Stadsingeniør T. 
W. Rohde præsen
terer den kommu
nale planlægning 
i Søllerød i 1958. 
D et er næppe 
tilfældigt, at han 
peger på Søllerød 
naturpark om kring 
Rygård, hvor land- 
skabsfredningen 
her var et opgør 
med den gamle 
kom muneplan fra 
1943. (HA)

kom m unale anlæg (veje, kloakker m.m.).
D e socialdemokratiske kom m unalbestyrelsesm edlem m er var u tå l

m odige og pressede på for at få udbygget skolerne og at få oprette t 
børneinstitu tioner og boliger til kom m unens ældre. V iceborgm ester 
W erner Rasmussen (S) og efter ham  viceborgm ester E rik  Sørensen (S) 
advarede ved de årlige budgetforhandlinger m od at nedsætte, respektive 
fastholde ligningsprocenten, med de behov, der i de forestående år var 
for udbygning af kom m unen og afhjælpning af den stadig eksisterende 
bolignød.
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Erik Sørensen 
(1909-1986) var 
Socialdemokra
tiets formand i 
Søllerød fra 1949 
til 1959. H an ses 
her i samtale med 
den nyudnævnte 
borgm ester E rik 
Øigaard i 1959.
E rik  Sørensen var 
medlem af sognerå
det/kom m unalbe
styrelsen i Søllerød 
fra 1946 til 1962, 
fra 1954 som 2. 
viceborgmester. 
(HA)

D e n  p o l it i s k e  a r v  b l e v  f o r  t u n g

Poul E rn st R osenørn (1895-1975) var medlem af Søllerød sogneråd og 
kom m unalbestyrelse fra 1943-1962, valgt af D et konservative Folkepar
ti. H an  var næstform and fra 1943-1952, viceborgm ester fra 1952-1957, 
og ved borgm ester Schneiders død i 1957 overtog han borgm esterpo
sten, som han dog kun beholdt til 1959. D et viste sig, at Rosenørns hel
bred ikke kunne holde til den store arbejdsbyrde, der var lagt på ham , og 
godt et år efter valget m åtte han frasige sig borgm esterposten.

Viceborgmester I den periode efterlyste viceborgm ester og socialdemokrat, E rik
Erik Sørensen Sørensen, en sam let byplan for kom m unen; for nok skulle kom m unen 

være grøn, m en der skulle også være plads til boliger for alm indelige 
mennesker. H an  foreslog bl.a., at m an reserverede 100.000 kr. til opfø
relse af billige boliger eller lejligheder til unge nygifte og til unge, som 
ellers ville forlade kom m unen på g rund  af lejlighedsmanglen.

Ved et fødselsdagsinterview i anledning af E rik  Sørensens 50 års 
fødselsdag i m arts 1959 siger han om arbejdet i Kom m unalbestyrelsen: 
“Jeg er tilhænger af, at man snakker om tingene -  og det gør vi i vor kom
munalbestyrelse. Mindretallet i Søllerød er jo nogenlunde på det rene med, 
at et flertalsskifte i kommunalbestyrelsen ikke ligger lige om hjørnet, og det 
indretter vi os naturligvis efter. Vi har visse interesser at varetage, og vi har 
kun mulighed fo r  at nå resultater, hvis vi kan forhandle os til dem. I  Søllerød
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Luftfotografi af det 
oprindelige Søl
lerød Rådhus ca. 
1955. Arne Jacob
sen og Fl. Lassens 
mesterværk blev 
indviet i 1942. Det 
fornemme rådhus 
blev i 1963-64 
udvidet med en 
bagbygning, 
østfløjen, der også 
skyldtes rådhusets 
oprindelige arki
tekter. (HA)

Kommunalbestyrelse ville vi intet kunne opnå, hvis vi altid ved behandling 
a f  sagerne først og frem m est ville “hænge den røde fane ud”. Det ville næppe 
skæppe i kassen.” E n  m eget relevant sam m enfatning af vilkårene for So
cialdem okratiets kom m unalpolitiske arbejde i Søllerod i anden halvdel 
af 1900-tallet.

S a m a r b e j d e  m e d  f r e d n in g s b o r g m e s t e r e n

E rik  Ø igaard (1908-92) var medlem af sognerådet/kom m unalbesty
relsen i 31 år. I perioden 1943-58 repræsenterede han D en uafhængige 
K om m unalforening -  a f vælgerne kaldet “M illionæ rforeningen” -  og 
fra 1959 til 1974 D et konservative Folkeparti. H an  var borgm ester i 15 
år fra 1959-74.

Ø igaard havde en aristokratisk frem træden. D et sm ittede i høj grad 
af på hans adfærd som kom m unalpolitiker. D er var derfor delte m e
n inger om E rik  Ø igaard som person og om  hans virke, men som m ed
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Byplanlægning

Borgmester E rik Øigaard 
(1908-1992) fotograferet 
foran sit domicil i Trørød, 
villa ’’Bjerget” om kring 
1970. (HA)

lem af sognerådet og 
kom m unalbesty re lsen  
og som borgm ester fik 
E rik  Ø igaard uom tvi
steligt en afgørende og 
betydningsfuld indfly
delse på hele planlæg
ningen og udviklingen 
af Søllerød Kom m une.
Ingen har i højere grad 
end han i perioden fra 
1943 til 1974 præget 
udviklingen i kom m u
nen og den frem træ 
den, som den er kendt og om talt for den dag i dag. D et gælder de frie, 
grønne arealer og bebyggelserne af forskellig art, alt med byplanlæg
ningen som redskab. D et er derfor ikke med ure tte , at Ø igaard omtales 
som fredningsborgmesteren.

Som sam arbejdspartner var der i Socialdem okratiet også m eget delte 
m eninger om  Øigaards kom m unale virke, uag tet at han, når alt kom til 
stykket var indstillet på at lytte til og også tage hensyn til ønsker fra den 
socialdemokratiske opposition, som til gengæld m åtte affinde sig med 
hans arrogance og noget specielle humor. N ogle eksempler kan belyse 
denne side af Ø igaard. I en hilsen til Socialdem okraterne i anledning 
af partiets 100 års jubilæum  i 1988 gør han op med 31 års samarbejde 
med Socialdem okraterne. H an  roser det nære samarbejde med social- 
dem okaternes gruppeform and, viceborgm ester E rik  Sørensen og hans 
efterfølger Jørgen  Schunck og konstaterer, at det trods uenighed gav 
resultater. M en tilføjer han: “... de socialdemokratiske repræsentanter; der i 
deres private husholdning havde økonomien under kontrol, mistede ofte denne 
prisværdige sans, når de ønskede udgifter, afholdt a f  den offentlige kasse'”, og 
han slutter sin hilsen: “N år jeg til slut skal ønske Socialdemokratiet til lykke
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“Søllerød 
Orientering”

med de 100 år, kan det alligevel ikke blive med det ellers sædvanlige håb om 
fremgang. For det håber jeg ikke. Men jeg ønsker til lykke med deres indsats og 
den betydning, denne har haft fo r  Søllerød kommune

K ort efter Ø igaards tiltræ den som borgm ester, præsenterede so
cialdem okraterne i Søllerød et ny t initiativ. I april 1960 vedtog de lo
kale partiforeninger, at inform ationen om  Socialdem okratiets arbejde i 
kom m unen skulle intensiveres. D et skete med publikationen “Søllerød 
O rien tering”, der skulle udkom m e fra 2 til 4 gange om året. T idsskrif
te t udkom  i de efterfølgende 11 år 35 gange, m en m åtte af økonomiske 
grunde indstille sin virksom hed i septem ber 1971.1 redaktionen sad den 
senere leder af “Søllerød Scenen”, kom m uneassistent Bjarne H åkans- 
son (1960-1962), d irek tø r E rik  Ingem ann Sørensen (1962-64), journalist 
Helge L orentzen (1962-1967) og disponent Ib B arth (1964-1971). Bladet 
uddeltes til partiets m edlem m er i Søllerød K om m une og op til kom m u
nalvalgene til sam tlige vælgere i kom m unen.

I bladets første num m er refereres fra en dyst mellem Søllerød K om 
m unes nyvalgte borgm ester E rik  Ø igaard og Gladsaxes borgm ester

E rhard t Jacobsen, 
der fandt sted den 26. 
april 1960 på GI. H ol
te Skole. I sit 11-årige 
liv gav “Søllerød O ri
en tering” ellers plads 
til agitatoriske ind
læg om kom m unens 
boligpolitik, byplan
lægning, ungdom s
politik, skolepolitik,

Søllerød O rientering ud
kom i årene 1960 til 1971 
og berettede om Socialde
m okratiets arbejde i kom
munalbestyrelsen. H er en 
forside fra 1970.
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Boligpolitikken

kulturpolitik  og ældrepolitik. Endvidere orienterede bladet løbende 
om partiets arbejde i kom m unalbestyrelsen og i de forskellige partifo r
eninger. D et bragte referater fra Socialdem okratiets partikongresser og 
lagde også spalter til personportræ tter ved jubilæer, runde fødselsdag 
og lignende.

Særlig boligpolitikken prægede stoffet i “Søllerød O rien tering”. Især 
viceborgm ester Jørgen  Schunck argum enterede for at få opført billige 
boliger til de m ange beboere med m iddelstandsindkom ster. I den sam
m enhæng bragte bladet i juni 1964 et interessant referat fra et møde 
med d irek tø r M ax Pedersen, fra køleskabsfabrikken “D anm ax” på Ko- 
havevej i T rørød . H eri fortæ ller M ax Pedersen om sine storstilede pla
ner for et re t om fattende boligbyggeri til virksom hedens arbejdere, som 
han ønskede opført på Langkjærgaards jorder. Forslaget blev kort efter 
blankt afvist af borgm ester E rik  Ø igaard, da K om m unen havde planer 
om om fattende fredninger om kring  GI. Holte.

19  54

Socialdemokratiet var en ak
tiv medspiller i udviklingen 
af kommunen som en grøn 
kommune. H er forsiden til 
planredegørelsen for de 
grønne om råder 1954.
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Redegørelsen inde
holdt et ’’Forslag 
til cykleveje”, hvis 
tekst er præget 
af bureaukra
tiets ufrivil
lige morsomheder: 
"Foreslåede cykleveje 
vist med fuld linie, 
eksisterende med 
punktering”. D et er 
åbenbart ikke på de 
eksisterende stier, 
man skal køre på 
cykel.

Fredningsplanen

gruppe og Boligm ini
steriet, hvor socialde
m okraten Carl P. Jen-

Forslag til  cyk leveje. 1 :250.000.
Foreslåede cykleveje vist med fuld linie, eksisterende med punktering. g g f l  V 3 T  D o l í  g  I I l Í l l Í S t e r .

“De skaffer byggetilla
delsen hos Deres partifælle, boligministeren. Jeg bestemmer, hvem der skal 
være administrator (eller arkitekt) ” var Ø igaards besked og bekræftelse 
på, at en aftale var truffet. Sådan fik den socialdemokratiske gruppe ind
flydelse på følgende alm ene boligbyggerier i Ø igaards periode: Skole
parken 2 (1956) og 3 (1963) i GI. Holte, Egevang N ord  i N æ rum  (1971), 
Rudersdalsvej i Ø verød (1972), og Flintem arken i Vedbæk, der blev 
besluttet i Ø igaards sidste “regeringsperiode”, men først opført i 1976. 
Byggetilladelserne blev givet efter den socialdemokratiske gruppes hen
vendelse til den siddende socialdemokratiske boligm inister.

U nder forhandlingerne i slutningen af 1960’erne om E rik  Ø igaards 
store fredningsplan for kom m unen, “Den grønne plan” stillede den so
cialdemokratiske gruppe forskellige forslag og krav, som m an fra flertal- 
lets side imødekom: D et drejede sig om H oltegårds jorde, som blev ud
lagt til offentlige formål. D et gav senere, i 1971, m ulighed for at opføre 
T rørødskolen på den østlige del. D en vestlige del blev endnu senere 
bebygget med Gassehaven og med ældreboligerne ved Holtegårdsvej. 
Ved den afsluttende behandling i byplanudvalget havde Ø igaard efter 
mange alvorlige drøftelser mellem de politiske partier sikret sig, at han 
kunne fremlægge et fredningsplanforslag, som ikke gav anledning til 
indsigelser endsige ændringsforslag. M en heller ikke i den situation af-

D en socialdem o
kratiske opposition 
stræbte i hele Ø igaard- 
perioden efter at sætte 
sine “fingeraftryk” på 
vigtige og betydnings
fulde kom m unalpoli
tiske tiltag og planer. 
Som eksempel herpå 
kan nævnes det almene 
(sociale) boligbyggeri. 
H er valgte Ø igaard at 
indgå aftale om alm ent 
boligbyggeri med den 
s o c i a l d e m o k r a t i s k e
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holdt Ø igaard sig fra sarkastisk at bemærke at “Socialdemokraterne har 
haft a ltfor stor indflydelse på fredningsplanforslaget”.

Kulturområdet I begyndelsen af 1970 erne blev der på H olte G ym nasium  indviet en 
ny festsal eller re ttere  koncertsal med plads til ca. 700 tilhører. D en hav
de en m eget fin akustik. E fter socialdem okratisk forslag blev Sjællands 
Sym foniorkester engageret til 2 til 3 gange om året at afholde koncerter 
i salen. De blev en succes, men ophørte  efter nogle år, da Frem skridts
partie t fik indflydelse. E t lille udvalg -  kulturudvalget- bestående af 4 
m edlem m er af K om m unalbestyrelsen, E rik  Ø igaard, A lf Lund, Edele 
K ruckow  og Jørgen Schunck, stod for indkøb af kunst: “Finder De noget 
kunst a f  interesse fo r  kommunen, så køb det: Vi respekterer hinandens initia
tiver” var Ø igaards indstilling til gruppens opgave.

Omsorgs- For den socialdemokratiske gruppe var det stadig en kamp -, sag
konsulent efter sag - at få gennem ført sine ønsker. Ikke alt lykkedes -  og dog

som m e tider ad omveje. For eksempel frem satte gruppen gennem  en 
årrække forslag om, at m an i den sociale sektor ansatte en omsorgskon-

Kom m unalbestyrelsen holder møde i byrådssalen 1973 under forsæde af E rik Øigaard. D et er den socialde
m okratiske gruppe under Jørgen Schuncks ledelse til højre. Ved bordene i baggrunden skimtes stadsbibliote
kar Annalise Børresen og kom m unaldirektør E rik Astrup. (HA)
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Øigaards sidste 
periode

Om at være i 
opposition

sulent, som skulle s tø tte  og bistå de sociale klienter, specielt blandt de 
ældre. A r efter år blev forslaget stem t ned af det konservative flertal. So
cialdem okraterne m istede ikke m odet, og det lykkedes til sidst, men på 
en interessant måde. Forud for et budgetm øde i kom m unalbestyrelsen 
henvendte E rik  Ø igaard og U lrik  Schou (gruppeform and for de konser
vative) sig til Jørgen  Schunck. Ø igaard udtrykte ganske k la rt følgende: 
“1 aften få r  De Deres omsorgskonsulent. Vi fremsæter forslaget, og det er en 
betingelse fra  vor side, at De ikke kommenterer vores forslag om ansættelsen a f  
omsorgskonsulenten”. Schunck fulgte betingelsen, og sådan fik Socialde
m okratiet indflydelse -  måske lidt bagvendt og ved “at holde kæ ft”, som 
Ø igaard også udtrykte det.

K om m unalvalget i 1970 blev et k lart nederlag for de konservative. 
Stem m erne på liste C var da faldet fra 7.739 ved det seneste valg til 
7.010 stem m er, mens stem m erne på liste Av a r  steget fra 3.451 til 4.513. 
V algresultatet betød sam tidig en svækkelse af Ø igaards position. H an  
fik 1.164 personlige stem m er og Schunck, liste A, 1.006. Ø igaards kom 
m entar i D et G rønne O m råde lød således: “De konservative er gået til
bage. Den ringe valgdeltagelse er årsagen hertil, men efter min opfattelse er 
det ufatteligt, at socialdemokraterne er gået frem  fra  3451 til 4513”.

Socialdem okratiets indsats var ikke forgæves i Ø igaard-perioden. 
O ppositionen blev hørt; selv om  partie t naturligvis ønskede stø rre  ind
flydelse og forslog en bedre og bredere dialog med borgerne. O verfor 
dette ønske udtalte Ø igaard: “Hvad angår dialog med borgerne, er jeg over
bevist om, at 90% a f  borgerne ikke har trang til dialog. De er relativt tilfredse. 
Det er kun små grupper, der rejser kritik  N år det gjaldt næ rdem okratiet 
var hans holdning lige så entydig: “Jeg ved heldigvis ikke, hvad det er fo r  
noget, og der er næppe brug fo r  det”. T rods disse barske bem æ rkninger 
fortsatte vi u fo rtrøden t vort politiske arbejde og er stolte over de resul
tater, som Socialdem okratiet nåede i Ø igaards tid.

S o c ia l d e m o k r a t is k e  f in g e r a f t r y k  på  s a m a r b e j d e t  m e d  d e  k o n s e r v a t iv e

H olger N ordkild  (1912-91) var medlem af kom m unalbestyrelsen 1958- 
1979 for De konservative. Da E rik  Ø igaard trådte tilbage i 1974, blev 
han afløst af H olger N ordkild . D e konservative var im idlertid  gået til
bage ved de seneste kom m unevalg og havde ikke længere det absolutte 
flertal. For at få valgt N ordkild  (liste C) som borgm ester m åtte de kon
servative derfor finde en sam arbejdspartner, og det blev Socialdem okra
tiet. E n  samarbejdsaftale for 4 år (1974-1978) blev forhandlet på plads og 
endelig nedskrevet d. 1.4.1974.
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Lederen af den 
socialdemokratiske 
gruppe i kom
munalbestyrelsen, 
viceborgmester 
Jørgen Schunck, i 
samtale med borg
mester, 1974-80, 
Holger Nordkild 
fra De konserva
tive. (HA)

Sam arbejdsaftalen mellem D et konservative Folkeparti og Socialde
m okraterne indeholdt en række hovedpunkter: M ed hensyn til bolig
byggeriet blev N æ rum  Søpark med 66 boliger vedtaget og kort efter 
opført. D ertil kom Æ ldreboliger på Rudersdalsvej, som skal “bygges nu 
Endelig blev der nedsat et ny t udvalg: “Planlægnings- og kulturudvalget'”, 
hvis opgaver var planlægning af ny t skolebyggeri og renovering af de 
gamle skoler, samt planlægningen af Flolte M id tpunk t med nedrivning 

Holte M idtpunkt af de gamle bygninger ved Kongevejen og etablering af M id tpunk te t ef- 
planlægges ter en arkitektkonkurrence. Endelig handlede det om langtidsplanlæg

n ing af kom m unens økonom i med klargøring af udgifter og indtæ gter 
over en 5-års periode. K ulturudvalget skulle i øvrig t beskæftige sig med 
“Søllerød Scenens” virksom hed og biografen “Reprisen”, sam t indkøb 
af kunst og anden kulturel virksom hed, bl.a. koncerter.

Socialdem okraten Jørgen  Schunck blev form and for planlægnings- 
og kulturudvalget og 1. viceborgmester. Sam arbejdsaftalen virkede, og 
aftalerne blev sto rt set overholdt, men det politiske arbejde blev ofte be- 
sværliggjort på g rund  af, at F rem skrid tspartiet nu havde fået 2 m edlem 
m er i kom m unalbestyrelsen. De to  medlem m er, K. S. Levinsen og N .O . 
Jensen gjorde ofte indsigelser mod åbenbare og ganske nødvendige ved
tagelser vedrørende den kom m unale d rift og økonomi. D e konservative
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var sam tidig splittede på grund af, at en “udbrydergruppe” bestående 
af Frede K. Sylvestersen, H enn ing  B. Simony og Birgitta Broberg ikke 

Samarbejdet var tilhæ ngere af sam arbejdet mellem C og A, og det prægede deres 
afbrydes holdninger i udvalgene i den politiske hverdag. M en Socialdem okratiet

kunne til gengæld glæde sig over partiets indflydelse på en lang række 
vigtige politiske afgørelser.

E fter 4 års samarbejde mellem C  og A foretrak de konservative efter 
valget 1977 et samarbejde i 1978 med Frem skridtspartiet de næste 4 år 
til 1982.

D e t  k o n s e r v a t iv e  e n e v æ l d e

Birgitta Broberg (1934-2009) blev indvalgt i kom m unalbestyrelsen i 
1970 for D et konservative Folkeparti og fungerede som borgm ester fra 
1979, da H olger N ordkild  m åtte trække sig tilbage på grund  af sygdom. 
Ved konstitueringen ved årsskiftet 1979-80 blev hun valgt til borgm e
ster med D e konservatives og Frem skridtpartiets stemmer. E n  post hun 
bestred indtil kom m unevalget i 1985. Ved kom m unalvalget i november 
1981 opnåede hun det hidtil største personlige stem m etal og var med til



at skaffe liste C det absolutte flertal i kom m unalbestyrelsen. H un  var 
derm ed urørlig  på borgm esterposten og m ente, at det absolutte flertal 
skulle bruges konsekvent bl.a. til at lade alle form andsposter i kom m u
nalbestyrelsen besætte med partifæller, for som hun udtrykte det: “En 
borgmester skal styre sine udvalgsformænd” Birgitta Broberg var således 
ikke indstillet på det brede samarbejde i kom m unalbestyrelsen; men 
valgte at styre kom m unens politiske arbejde på det opnåede, borgerlige 
flertals præmisser.

D et betød, at den socialdemokratiske gruppe havde m eget vanskeligt 
ved at etablere et flertal for samarbejde. D erved m istede den m ulighe
derne for at øve indflydelse på de politiske beslutninger på en lang ræk
ke områder. D et gjaldt byplanlægningen med stram m e, gammeldags 
byplaner, og det gjaldt skoleom rådet, børneinstitu tionerne og æ ldrefor
sorgen. I stedet oplevede m an en periode præget af parcelhusbyggeri 
og store g rundstørrelser samt privat ejerlejlighedsbyggeri, finansieret 
af pensionskasser og banker og til høje huslejer. D er var in te t byggeri 
specielt for unge, og alm ent boligbyggeri var på det nærm este bandlyst. 

Service- På skatteom rådet sikrede det konservative styre en lav udskrivnings-
forringelser procent, der m edførte forringelser af serviceniveauet, og daginstitio-

nernes takster voksede til landets højeste. “V i alene vide-politikken" blev 
karakteristisk for disse år, og det var næsten um ulig t at træ nge igennem  
med socialdemokratiske synspunkter. For eksempel foreslog den tre 
m and store socialdemokratiske gruppe, som bestod af Jørgen  Schunck, 
E rik  H yldstrup og Birgitte H am borg, gang på gang flere vuggestue
pladser til de m ange børn  på venteliste og en udvidelse af den alt for 
lille fritidshjem skapacitet. M ålet var en plads til alle børn, der havde 
behov herfor. M en i stedet blev der nedlagt pladser som konsekvens af 
de mange indgreb i kom m unens økonomi.

Da de konservative nedlagde en vuggestue, biblioteket i GI. H olte og 
Søllerød Scenen, udløste det store dem onstrationer foran rådhuset, og 
under kom m unalbestyrelsens m øder var der proppet til b ristepunktet 
på tilhørerbalkonen. Ved den lejlighed henvendte Birgitte H am borg  sig 
til de frem m ødte i en brandtale over de planlagte nedlæggelser, men

D et blev en hård tid for Socialdemokratiet i de år borgm ester Birgitta Broberg ledede kommunen i 1980’ernes 
første halvdel. D et frem går dog ikke af dette foto af den nytiltrådte kommunalbestyrelse i Søllerød 1981. T il 
højre for Birgitta Broberg sidder viceborgmester Jørgen Schunck, mens de øvrige socialdemokrater vanen tro 
har indtaget venstre side, stående fra v: Speditør Ib Kai Nielsen, fuldmægtig Ulla Hansen og generalsekretær 
Erik H yldstrup, der er ved at rette  på sit slips. Siddende th. Venstres eneste repræsentant i kommunalbesty
relsen, E rik Fabrin. (HA)

133



Visionsudvalget
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SOCIALDEMOKRATIET

Diskussionen om beva
ringen af biblioteket i Gl. 
Holte blev en vigtig del af 
valgkampen i 1985

hun blev af borgm esteren beordret til at vende sig m od kom m unalbe
styrelsen, en episode, som foranledigede borgm esteren til at kalde Bir
gitte H am borg  til samtale. D er skulle gå endnu 20 år, før det lykkedes 
at få gennem ført et socialdem okratisk forslag, som gik ud på at vende 
kom m unalbestyrelsens stole, så alle havde front mod tilhørerne.

D et ikke-eksisterende samarbejde og den nærm est enevældige borg
m ester med den deraf følgende m anglende indflydelse på politiske be
slu tninger skabte i 1983 grundlaget for et socialdem okratisk visions- 
udvalg. Socialdem okratiet i Søllerød K om m une afholdt i april 1983 
en weekendkonference for aktive socialdemokrater. D en blev afholdt i 
D ansk Folkeferies ferieby i K arrebæksm inde. Interessen for konferen
cen var stor, over 100 deltagere havde m eldt sig. H ovedem net var enkelt 
og kort: “Kom m unevalget i 1985”.

Socialdem okratiet havde b rug  for at vise et k lart politisk alternativ til 
den ensidige konservative linie i kom m unalbestyrelsen. Blandt m ange 
gode ideer og forslag, frem lagt på konferencen i K arrebæksm inde, var
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Kommunalvalget 
den 19. november 
1985 betød enden 
på den konservative 
æra i Søllerød. Nok 
fik De konservative 
syv mandater, men 
de øvrige partier 
fik otte, og de fandt 
sammen mod 
det konservative 
enevælde.

den 19. november
SOCIALDEMOKRATIET I SØLLERØD

TA’ PARTI

D e n  l i l le  f o r s k e l  gør en fo r s k e l

Forskellen på mænd og kvinder er lige så vigtig i politik som i resten 

af livet. Det er forskellen, der giver et mere nuanceret syn på tingene. 

Og der er stadig for få kvinder med til at træffe de politiske beslutninger. 

Skal vi ændre på det? Brug din stemme.

S o c i© ld e m o k r a t i e t

En valgplakat fra m idten af 
1980’erne taler om ligestil
ling også i de politiske 
udvalg. Lidt fremad var det 
dog gået. Som det frem 
går af tidligere fotos, var 
kun én af 15 medlemmer 
af kom munalbestyrelse i 
1952 kvinde, 30 år senere i 
1981 var der fem kvindelige 
medlemmer, eller 1/3 af 
kom munalbestyrelsen.
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Ved novembervalget 1985 blev 
både Birgitte H am borg og 
Jørgen Jensen indvalgt i Søl
lerød Kommunalbestyrelse. 
Birgitte H am borg blev efter 

I konstitueringen viceborgme- 
I ster i 1986 og den m angeåri

ge formand for Danmarks 
Lærerforening, Jørgen 
Jensen blev formand for 
skole- og fritidsudvalget.

der ét, som de socialdem okratiske tillidsm ænd viste særlig interesse for, 
nemlig: “Lad os etablere et Visionsudvalg”. Forslagsstilleren var T V - 

Helge Lorentzen journalist Helge Lorentzen, som i 1980'erne var et særdeles aktiv t og 
indflydelsesrigt socialdem okratisk medlem. Udvalget blev vedtaget, og 
Jørgen  Schunck blev valgt som form and. I første om gang drejede det 
sig om  kom m unevalget 1985, men visionsudvalget viste sig bæredygtigt, 
og arrangerede en m øderække om aktuelle, vigtige politiske em ner for 
at m arkere socialdem okratiets politik  for Søllerød Kom m une. I alt blev 
der afholdt 30 offentlige m øder i tiden fra 1984-2005 i Socialdem okra
tiets navn og med visionsudvalget som arrangør. M øderne blev afholdt 
på H olte G ym nasium , på Rådhuset (kantinen) og i Søllerød Sognegård 
og om fattede bl.a. foredrag om “Socialpolitikken i frem tiden” ,1984, 
eller et foredrag i 1986 ved Ballerups borgm ester, Ove E. Dalsgaard: 
“Hvad ville jeg gøre, hvis jeg var borgm ester i Søllerød”, og i 1999 om 
“D en røde tråd ” ved professor E rling  O lsen, fhv. m inister i socialde-
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Kuppet mod 
Borgmester 
Broberg

1986-1993

m okratiske regeringer. I 2003 fortalte borgm ester N ick H æ kkerup om 
“S-visioner i H illerød kom m une”; og i 2005 var et a f em nerne “K an 
vi undvære Socialdem okratiet?” ved M argrethe Vestager, M F  for D et 
radikale Venstre.

S o c ia l d e m o k r a t e r n e s  p l a c e r in g  i d e n  n y e  p o l it i s k e  k o a l it io n

Ved valget i novem ber 1985 m istede D et konservative Folkeparti ét 
m andat. På valgnatten fandt samtlige partier uden om  De konserva
tive sam m en og konstituerede sig næste m orgen. Borgm ester Birgitta 
B roberg var gået tid lig t hjem på valgnatten i sikker forvisning om, at 
hun  fortsat skulle være kom m unens borgm ester, men i stedet for næste 
dag som planlagt at kunne tilbyde E rik  Fabrin en udvalgsform andspost, 
m åtte hun konstatere, at slaget var tabt, idet samtlige andre indvalgte 
partier i kom m unalbestyrelsen var gået sam m en om at pege på en ny 
borgm ester. I nattens forhandlinger deltog fra Socialdem okratiet for
m anden B irthe H yldstrup og gruppeform anden Birgitte H am borg, der 
havde overtaget posten efter Jørgen  Schunck, som ikke genopstillede. 
60 års konservativt styre var slut. I stedet etableredes et samarbejde 
mellem fem m eget forskellige partier: Venstre (2 mandater), Søllerødli- 
sten (1 mandat), Socialdem okratiet (3 mandater), De Radikale (1 m an
dat) og SF (1 mandat). Socialdem okratiets betingelser for at stem m e på 
E rik  Fabrin som borgm ester var at få de to  største udvalgsform andspo- 
ster . D et betød, at p artie t kunne besætte anden viceborgm esterposten 
og form andsposterne for henholdsvis B ørne-og kulturudvalget og So
cialudvalget.

“Det er simpelthen utroligt, at det kunne lade sig gøre at vælte flertal- 
let. Det er jo  historieskrivning” udtalte B irgitte H am borg  til D et G rønne 
Om råde. B irgitta Broberg kom m entar i Berlingske T idende var: “1 første 
omgang føler jeg bare rædsel på borgernes vegne ved tanken o?n det ny styre”,

1. januar 1986 indledtes en ny epoke i Søllerøds historie. Venstres 
E rik  Fabrin (f. 1941) blev borgm ester, Jørgen  Jensen form and for Sko- 
le- og kulturudvalget og Birgitte H am borg  Socialudvalgsformand. D er 
blev diskuteret, der blev ly tte t og indgået kompromisser, m en m an re 
spekterede hinandens holdninger. Problem erne skulle løses, og alle skul
le blive enige. K ort sagt, der blev sam arbejdet i de følgende valgperioder.

På skoleom rådet var den tidligere form and for D anm arks L æ rer
forening Jørgen  Jensen med til at skabe fundam entet for den m oderne 
skole, som blev karakteristisk for Søllerød. H an  m åtte dog også lægge 
ryg til en ikke populær lukning af GI. H olte Skole i 1988.
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Den ny kommunalbestyrelse under Erik Fabrins ledelse 1986. T il højre for borgm ester Fabrin sidder vice
borgm ester Birgitte Hamborg. De to andre socialdemokrater har spredt sig, idet Jørgen Jensen står i midten 
bagved Fabrin, mens Knud L indstrøm  står som nr. to fra højre. Man bemærker, at kvinderne nu udgør 
næsten halvdelen, syv, af den 15 mand store kommunalbestyrelse. (HA)

På det sociale om råde blev der op re tte t 200 nye vuggestuepladser, 
flere børnehavepladser, 200 fritidsordningspladser -  også for 3. og 4. 
klasse børnene. B irgitte H am borg  m åtte i audiens hos socialm inister 
M im i Stilling Jacobsen for at få gennem ført den såkaldte Søllerødord- 
ning, som betød, at en dagplejer kunne få løn for bl.a. at passe sit eget 
barn.

På æ ldreom rådet blev et af målene, at ventetiden på en plejehjems
plads skulle reduceres til få måneder, opfyldt. D er blev igangsat ældre
boligbyggerier, hensigtsm æssigt placeret i nærheden af hjemmepleje
centrene og med m ulighed for beboeraktiviteter: H oltegaardboligerne, 
Bakkehusboligerne i Vedbæk og Lendem osehøj i GI. H olte. H jem 
meplejen blev gjort kollektiv og decentraliseret. D er blev arbejdet med 
at motivere ældre til selvaktivitet på ældrecentrene Vangeboled og Bak-
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1994-2001

2002 til kom
munalreformens 
gennemførelse i 
2007

kehuset. D er blev op re tte t Æ ldreråd og blev uddannet frivillige ældre
rådgivere.

D erim od lykkedes det ikke at få bygget flere almene boliger, til trods 
for, at det var skrevet ind i konstitueringsaftalerne. Socialdem okraterne 
blev gang på gang stem t ned på forslag om flere boliger til alm indelige 
mennesker. D et var også en kam p for socialdem okraterne at få den bo r
gerlig fløj til at acceptere, at Søllerød som et m inim um  tog im od det 
antal flygtninge, som kom m unes størrelse indikerede.

Ved valget i 1993 blev Birgitte H am borg  og K nud L indstrøm  gen
valgt og Jens B ruhn blev nyvalgt i den socialdemokratiske gruppe. Ven
stre storm ede frem  og fik i alt 7 m andater og ønskede at besætte flere 
udvalgsposter end hidtil. For Socialdem okratiet betød valget en lille 
tilbagegang. I den situation m åtte socialdem okraterne afgive en af sine 
udvalgsform andsposter. I tak t med, at Venstre fik flere pladser, svæk
kedes Socialdem okratiets indflydelse. D et store ønske om  flere almene 
boliger blev alligevel opfyldt, da det private boligbyggeri ikke kunne få 
økonom ien til at hænge sam m en for nogle projekterede byggerier. I ste
det opførtes både ældreboliger og almene boliger på Øverødvej i H olte.

Forud for valget i 2001 havde Birgitte H am borg  meddelt, at hun ikke 
ønskede at genopstille. P artie t skulle derfor finde en ny spidskandidat. 
D er blev derfor afholdt en urafstem ning blandt m edlem m erne, og Jens 
B ruhn valgtes til partiets nye spidskandidat.

O p m od kom m unevalget i 2001 fremlagde det socialdemokratiske 
visionsudvalg et oplæg til “Hovedemner i vor fremtidige kommunalpoli
tik”. O plægget indeholdt forslag til strategi for arbejdet i kom m unalbe
styrelsen sam t til valgkampens tilrettelæggelse. D et blev efterfølgende 
behandlet på et fælles partisem inar, og sam m en med bem æ rkningerne 
herfra blev det til “Socialdemokratiets kommunalpolitiske program 2002- 
2005".

E t af tem aerne i valgprogram m rt for 2002 til 2005 var, at undersøge, 
om  der var uudnyttede landom råder, hvor der eventuelt kunne opføres 
boliger til unge og alm ene boliger. På en generalforsam ling enedes m an 
om, at e t af ønskerne i den næste valgperiode skulle være at undersøge 
m ulighederne for at opføre alm ene boliger i GI. H olte og Vedbæk på 
arealer, der ligger i landzone. Også opførelsen af et hård t tiltræ ng t ple
jehjem, et nu tid ig t æ ldrecenter og et ny t gym nasium , var tem aer social
dem okraterne gik til valg på. D iskussionen om landzoner og fredede 
arealer, der blev taget hul på ved den lejlighed, blev både Venstres, De 
radikales og D e konservatives yndlingstem aer im od Socialdem okratiet. 
M an påstod, at socialdem okraterne ukritisk  ville bygge alm ene boliger
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Ved kommunalval
get 2001 agiterede 
lokale medlemmer 
af Socialdemo
kratiet på Nærum  
Vænge Torv. T il 
hø jre jens Bruhn, 
der blev indvalgt 
i kommunalbe
styrelsen i 1994 
og efter valget i 
2001 blev formand 
for Social- og 
sundhedsudvalget.
(HA)

på landzonearealerne.
Sam tidig med kom m unalvalget skulle der også afholdes Folketings

valg, et valg, som på landsplan og i Søllerød i særdeleshed gav så stor 
frem gang for Venstre, at p artie t opnåede absolut flertal i kom m unalbe
styrelsen, og socialdem okraterne kun opnåede at få valgt to medlemmer, 
L isbet Riis o g jen s B ruhn. D et lykkedes dog gennem  en konstituerings- 
aftale med Venstre, D et radikale Venstre og SF at få udvalgsform ands- 
posten for Social- og Sundhedsudvalget, hvor Jens B ruhn blev formand.

Socialdem okratiet fik trods alt stor indflydelse på kom m unens akti
viteter. D er blev taget initiativ til at opføre en tidssvarende idrætshal på 
N æ rum  Skole og udarbejdet en langtidsplan for udbygning og renove
ring  af vore plejehjem; endvidere så genoptræ ningscenteret Skovbrynet 
dagens lys, der blev opført et nutid ig t bofælleskab for unge handikap
pede i N æ rum  Hovedgade, og endelig blev der bygget alm ene- og æl
dreboliger ved Rundforbi.

S truktur- I april 2004 barslede V K -regeringen med et udspil til en reform  af den
reformen offentlige sektors s truk tu r: “Det nye Danmark -  en enkel offentlig sektor

tæt på borgeren”. U dspillet dannede grundlaget for forhandlinger mellem 
regeringen og Folketingets øvrige partier. Forhandlingerne m undede i 
juni 2004 ud i den såkaldte “struk tu rrefo rm ”. U dspillet indeholdt dels 
kriterierne for en ny geografisk inddeling af kom m uner og regioner, 
dels en ny opgavefordeling mellem staten, regionerne og kom m unerne

TK n - n
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Rudersdal 
kommune i 
Støbeskeen

Socialdemokra
tiet tøvende

og endelig en finansierings- og udligningsreform . Lovpakken blev be
handlet i den første halvdel af 2005 og blev endelig vedtaget i m idten af 
juni samme år.

D en om fattende kom m unalreform  blev startskuddet til m egen ny
tæ nkning  og nye initiativer til, hvordan Søllerød K om m unes frem tid 
skulle forme sig.

M ed udgangspunkt i dette om fattede reform forsalg, drøftede kom 
m unalbestyrelsen Søllerød K om m unes m uligheder i den nye kom m u
nale verden. D er blev ly tte t til forskere fra Syddansk U niversitetscen
ter, der hævdede, at en funktionsduelig kom m une i hovedstadsom rådet 
fremover burde være på om kring 50.000 indbyggere. M ed et sådant 
indbyggertal ville kom m unerne nem lig være i stand til at løse de fle
ste opgaver, uden at næ rdem okratiet kom i fare. “Kommunalbestyrelsen 
besluttede hurtigt, at kontakte Birkerøds borgmester, fo r  at spørge om m u
ligheden fo r  en sammenlægning.'” E n  række m øder mellem borgm estrene 
og em bedsmænd blev afholdt, og en rapport “Fælles F rem tid” blev ud
arbejdet. Ved en sam m enlægning af Birkerød og Søllerød kom m uner 
ville indbyggertallet blive på ca. 55.000 indbyggere. D erm ed ville sto r
kom m unen være i stand til at løse lang t de fleste opgaver selv og kun  i 
forholdsvis få tilfælde være henvist til fælleskommunale selskaber, hvor 
K om m unalbestyrelsens indflydelse ville være m inim al.

Hos Socialdem okratiet i Søllerød var stem ningen for en sam m en
læ gning i første om gang noget tøvende. D erfor indkaldte bestyrelsen 
til et m edlem sm øde den 27. maj 2004, hvor der var en diskussion af et 
detaljeret oplæg om fordele og ulem per ved en eventuel sam m enlæg
ning. På m ødet og et efterfølgende bestyrelsesm øde var der overvejende 
stem ning for en sam m enlægning. D erfor inviteredes socialdem okrater
nes bestyrelse i Birkerød til et uform elt m øde den 17. juni, hvor det 
viste sig, at m an i Birkerød ikke var m eget for en sam m enlægning med 
Søllerød, m en var m ere interesseret i en sam m enlæ gning med Allerød 
eller H ørsholm .

H oldningen ændredes dog over som m eren 2004, og Birkerøds be
styrelse indkaldte derfor til et m øde med det mål at etablere et koor
dinationsudvalg bestående af bestyrelsesm edlem m er fra de to p a rti
foreninger. Udvalgets opgave blev at udarbejde et fælles valgprogram , 
organisere valgkampen, udarbejde opstillingsregler, få valgt en spids
kandidat og finde partim edlem m er, som havde lyst til at stille op som 
kandidater på liste A. D er blev virkelig arbejdet, agiteret på gade og 
pladser og en om fattende valgavis blev husstandsom delt.
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I Birkerøds sidste kommunalbestyrelse under borgm ester Ove Almindes ledelse var der to socialdemokratiske 
medlemmer, de to kvinder sidder til højre for borgmesteren, nærmest Je tte  Ebro og yderst th. Helle Hage- 
m ann Olsen. Foto 2001 (HA).

Sammen- E fter to  behandlinger i de to  K om m unalbestyrelser besluttede begge
lægningen kom m unalbestyrelser enstem m igt den 15.decem ber 2004 at sam m en

lægge de to kom m uner til Rudersdal Kom m une. M en i februar 2005 
blev flere af partierne i Birkerød byråd usikre på deres beslutning og 
arrangerede derfor en vejledende folkeafstem ning i Birkerød K om m une 
den 12. april 2005. R esultatet a f afstem ningen var et ja til fusioneringen.

Sam m enlægningsforhandlingerne kom atter i gang den 20. april og 
den 15.novem ber 2006 afholdtes valg til “Sam m enlægningsudvalget”. 
Set fra socialdem okratisk side var valgresultatet den 15. novem ber 2006 
ikke tilfredsstillende, idet socialdem okraterne kun opnåede at få tre 
m edlem m er indvalgt i det nye sammenlægningsudvalg.

D en 1. januar 2007 blev Rudersdal K om m une en realitet. D et 27 
m andater store Sam m enlægningsudvalg blev nu K om m unalbestyrelsen 
for den nye kom m une. D en 31. decem ber 2006 var den sidste dag i Søl
lerød K om m unes historie, for nytårsm orgen 2007 var Rudersdal K om 
m une en realitet.
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Socialdemokra
tiets nye struktur

Ved Socialdem okrati
ets oprettelse i Sølle
rod K om m une var der 
væ lgerforeninger i N y  
H olte, GI. H olte-Trø- 
rød, Vedbæk-Skods- 
borg og i N æ rum . 
H ver forening havde 
sin egen bestyrelse, 
som sam m en med fag
bevægelsen og AOF 
sendte repræ sentanter 
til en koordinerende 
Fællesledelse. Som 
lokalsam fundene og 
kom m unikationsm id 
lerne udviklede sig, og 
m edlem stallet stagne
rede, blev denne lokale 
forankring mere og 
mere utidssvarende. 
D erfor foreslog Skods- 
borg-Vedbæk forenin
gen i efteråret 1993 en 

sam m enlægning med N æ rum  afdelingen, og efter en generalforsam ling 
den 2. februar 1994 fusioneredes de to foreninger med Stefan Balslev 
som form and for N æ rum - Skodsborg-Vedbæk vælgerforening.

I januar 2004 stillede de tre  tilbageblivende foreningers form ænd et 
forslag i Fællesledelsen om at nedlægge de tre  foreninger på de kom 
mende generalforsam linger og derpå samle alle m edlem m erne i én for
ening. E fter en ekstraordinæ r generalforsam ling i de tre  foreninger den 
17. m arts 2004 blev det beslu ttet at nedlægge foreningerne til fordel for 
én vælgerforening: “Socialdem okraterne i Søllerød K om m une”.

D enne model holdt im idlertid  kun et par år, idet Birkerød og Søl
lerød væ lgerforeninger ved kom m unesam m enlæ gningen enedes om  at 
indgå i et tæ t og forpligtende samarbejde. D en 8. novem ber 2006 valgte 
m edlem m erne en fællesledelse: D en nye fællesledelse fik navnet “Social
dem okraterne i Rudersdal” og Søren T hom assen valgtes til form and, 
Bent N ielsen og Pia Sverdrup-Jensen blev form ænd for lokalforenin
gerne i henholdsvis Birkerød og Søllerød. E fter K om m unesam m enlæg-

KOMMUNALPOLITISK PROGRAM  
2002-2005

Socialdemokratiet i Søllerød, M aj 2001
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ningen den 1. januar 2007 besluttedede m an at nedlægge Fællesledelsen 
og de to  partiforeninger. D en 28. februar 2008 oprettedes én forening: 
“Socialdem okraterne i Rudersdal” med Bent N ielsen som formand.

K ø b e n h a v n s  a m t s r å d

Am tsrådene i D anm ark blev oprette t ved forordning af 13. august 1841 
som det m idterste af folkestyrets tre  led: K om m unalbestyrelse, Am tsråd 
og Folketing. O pgaverne på landet var delt mellem sognekom m unerne 
og am tskom m unerne. M ed tiden skulle am tet løse de store lokale opga
ver, som en enkelt kom m une ikke ville kunne magte: Sygehusvæsenet 
og større veje f.eks. samt føre tilsyn med sognekom m unernes vareta
gelse af lokal opgave.

Ved kom m unalreform en 1970 blev am ternes antal reduceret fra 23 
til 14. Sygehusdriften blev placeret i et sygehusudvalg under de enkelte 
am tsråd. D erudover havde eller fik am terne opgaver i forhold til ho
vedlandeveje, miljø, gymnasier, regional trafik, psykiatri, særforsorg, 
sygesikring m.m. O g sidst, men ikke m indst, havde de re t til skatteud
skrivning.

Københavns A m t  Efter kommunalreformen i 1970 omfattede Københavns amt 18 kom
muner og dækkede et areal på godt 500 kvadratkilometer. Det var Dan
marks mindste amt, men med landets største befolkningstæthed. Amtsrådet 
bestod af 31 politisk valgte medlemmer med amtsborgmesteren i spidsen. 
Fra 1970 til 1978 var Socialdemokratiet i Søllerød repræsenteret ved Georg 
Ingvardson. I 1978 blev Birthe Hyldstrup valgt, først som 1. suppleant, men 
indtrådte allerede i amtsrådet fra 1979 til 1982 og igen fra 1986 til 1998, de 
sidste 8 år som formand for sygehusudvalget.

Blandt am tets m ange opgaver er det utvivlsom sygehusvæsenet, der 
har haft stø rst politisk bevågenhed. D et om fattede først frem m est an
svaret for en række driftsopgaver. H ospitalerne i G entofte, Herlev og 
G lostrup samt det m indre Skt. E lisabeth hospital på Am ager havde alle, 
udover pleje og behandling uddannelse af yngre læger og speciallæger, 
af sygeplejersker, radiologer, fysioterapeuter og øvrige hospitalsperso
nale. For socialdem okraterne har det grundlæggende været v ig tig t at 
bevare næ rhedsprincippet for alm indeligt forekom m ende sygdomme og 
at fastholde, at sygehusbehandling skal være gratis for alle. Opførelsen 
af G lostrup hospital og H erlev hospital, der stod færdige i henholdsvis 
1958 og 1976, var am tets to store anlægsopgaver i nyere tid.

Opgaver specielt vedrørende Søllerød K om m une var naturligvis 
også på dagsordenen, f.eks. forureningen i 1970 erne af Briiel og Kjærs

144



Københavns Amtsråd 1979. Amtsrådets 37 medlemmer er fotograferet i amtsrådssalen på Blegdamsvej. 
Socialdemokratiet havde da 12 medlemmer med amtsborgm ester Per Kaalund i spidsen, tv. for ham sidder 
H anna Jensen. Siddende 2-3 pladser til højre for amtsborgm esteren ses socialdemokraterne Birte Hyldstrup 
og Erik Davidsen og siddende yderst til højre Inger Schaldemose. Stående bagved fra venstre: nr. 10: Jacob 
Hansen, nr. 13: Svend Jensen, 14: Kaj Olsen, n r 16: Preben Lassen, nr. 17: Ruth Plenge, nr. 19: H ans Petersen, 
nr. 21: Ruth Toxværd. (HA)

grund  i N æ rum  og i begyndelsen af 1980’erne forureningen ved L ang
haven i T rø rød , den såkaldte “E rcopharm sag”.

Per Kaalund A m tsborgm esteren fra 1974 var socialdem okraten Per K aalund, der
var hø jt respekteret. H an  valgte at træde tilbage i 1994 og blev efter
fulgt af socialdem okraten Vibeke Storm  Rasmussen.

Ved den seneste kom m unalreform  fra 2005 er antallet af kom m uner 
reduceret til 98 forholdsvis store kom m uner. A m terne er nedlagt og af
løst af 5 regioner, der ikke har skatteudskrivning, men fortsat sygehus
væsenet som deres prim ære arbejdsområde.
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SO C IALD EM O KR ATIETS REPRÆ SENTANTER I 
SØLLERØD KO M M NALBESTYRELSE 1952 - 2007

1 9 4 6 - 1 9 5 8

Gartner, Nyvang, Hans Peter Andersen 
Kommunelærer, senere rejseinspektør, GI. Holte,

1 9 4 4 - 1 9 4 6  Ivar Jørgensen Hansen og igen 1 9 5 0 - 1 9 5 2

1 9 5 0 - 1 9 6 2

Fuldmægtig, Trørød, Georg Ingvardson 
1 9 4 6 - 1 9 6 2  Direktør, Øverød, Erik Ingemann Sørensen, 1 9 5 4 - 1 9 6 2  2. viceborgmester 

1 9 1 7 - 1 9 2 0  Anlægsgartner Werner Rasmussen ogigen 1 9 4 3 - 1 9 5 4 ,  2. viceborgmester 1 9 5 2 - 1 9 5 4

1 9 5 4 - 1 9 5 8

Husmoder, Holte, Marianne Johanne Nielsen

1 9 5 8 - 1 9 8 5  Skoleinspektør, Holte, Jørgen Schunck, 2. viceborgmester 1 9 7 0 - 1 9 7 4 ,

I. viceborgmester 1 9 7 4 - 1 9 7 8 ,  2.viceborgmester 1 9 7 8 - 1 9 8 5

1 9 5 8 - 1 9 6 6  Børnehjemsforstander, Vedbæk, Laurids Frederik Fridorf

1 9 6 2 - 1 9 6 6  Sygekasserer, Nærum, Axel Christian Jensen og igen 1 9 7 0 - 1 9 7 4  

1 9 6 2 - 1 9 6 6  Husmoder, Nærum, Alice Amalie Heede Jørgensen

1 9 6 6 - 1 9 7 0

Forbundssekretær, Nærum , Hans Jørgen Jensen 
Kriminalassistent, Nærum, Poul Henning Kørner

1 9 7 0 - 1 9 7 8

Sognepræst, Vedbæk, John Axel Anders Rasmussen 
Fuldmægtig, cand. polit., Nærum, Ulla Hansen

1 9 7 0 - 1 9 8 5  Generalsekretær, Nærum,, Erik Lars Hyldstrup og igen 1 9 9 0 - 1 9 9 1

1 9 7 0 - 1 9 7 4

Ekspeditionssekretær, cand.jur., Holte, Jytte Nielsen 

1 9 4 6 - 1 9 5 0  Ekspeditionssekretær, Holte, Kjeld Lund og igen 1 9 7 4 - 1 9 8 0  

1 9 8 0 - 1 9 8 1  

Speditør Ib Kaj Nielsen, Nærum,
1 9 8 2 - 2 0 0 1  Lektor, Holte, Birgitte Hamborg, 2. viceborgmester 1 9 8 6 - 2 0 0 1

1 9 8 6 - 1 9 9 3

Overlærer, GI. Holte, Jørgen Jensen

1 9 8 6 - 1 9 8 9  Fagforeningsformand, Nærum, Knud Lindstrøm og igen 1 9 9 1 - 1 9 9 8

1 9 9 4 -

Overlærer, Nærum, Jens Bruhn 

1 9 9 8 -

Sekretær, Nærum, Lisbet Riis
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D e l e d e n d e  s o c i a l d e m o k r a t e r

Hans Jørgen
Jensen
(1929-2007)

K om m unalbestyrelsesm edlem , folketingsm edlem  og forbundsform and 
H ans Jørgen  Jensen blev født den 26. m arts 1929 i Buskehøj, K om m u
nens første sociale boligbyggeri i GI. H olte. H an  voksede op under små 
kår og kom efter konfirm ationen i lære i T rø rød  Brugs.

T id lig t i sit liv blev H ans Jørgen  Jensen aktiv i D SU  og Socialdemo
kratiet. Fra 1951 til 1966 var han sygekassefunktionær og 1966 - 1970 
forretn ingsfører for “Sygekassefunktionærernes Fagforening”. I 1970 
blev han forbundssekretær og i 1977 - 1992 valgt til forbundsform and 
i “D ansk Funktionæ rforbund”. I perioden 1966 til 1970 var H ans Jø r
gen Jensen m edlem  af Søllerød K om m unalbestyrelse, hvor hans sociale 
engagem ent til tider kunne påvirke politikken i den ellers borgerligt 
ledede kom m une.

D et at sætte sig politiske mål og opnå politisk indflydelse var gen
nem  hele livet to vigtige karakteregenskaber hos H ans Jø rgen  Jensen. I 
årene 1977 til 1994 var han i flere perioder m edlem  af Folketinget, ind
valgt i Lyngby-Søllerød Kredsen. H er bestred han blandt andet posten 
som form and for arbejdsm arkedsudvalget. H ans Jørgen  Jensens poli

tiske virke handlede 
grundlæggende om  at 
forbedre livsvilkårene 
for alm indelige m en
nesker. Belært af barn 
dom m ens erfaringer 
fra Buskehoj var han 
en svoren afholdsm and 
og særdeles aktiv i af- 
holdsbevægelsen. H an  
var således “den grå 
em inence” bag opret-

Forbundsformand Hans 
Jørgen Jensen (1929-2007). 
Foto Ca. 1960. (HA)
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Hans Jørgen Jen- 
sen med familien i 
N ærum  i slutnin
gen af 1950’erne: 
Børnene Lisbeth 
og Per og fru G re
the Jensen, 1958 
eller 1959. (HA)

Afholdssagen teisen af behandlingshjem m et “O verførstergården” i G entofte og for 
“C enteret for alkoholforskning” under “Statens In stitu t for Folkesund
hed”. I en periode var han desuden form and for “Sygekassernes H else
fond”, hvor han lagde m ange kræ fter i at udbygge “Hukom m elseskli- 
nikken for diagnosticering af dem ens”.

Sit politiske virke afsluttede han som landsform and for LO -faglige 
Seniorer. H ans Jørgen Jensens opvækst i en lille arbejderbolig i e t kvar
ter med m egen social elendighed glemte han aldrig. H an  vidste, og hav
de på sin egen krop mærket, hvordan m indrebem idlede fam ilier levede 
og lever deres hverdag. Hele sit politiske liv arbejde H ans Jørgen Jensen 
for det velfærdssamfund, som vi kender i dag, med lige m uligheder for 
alle .

Jørgen Schunck Jørgen Schunck er født den 20. april 1923. H an  blev efter sin lærereksa- 
(f. 1923) men ansat ved H olte G ym nasium  i 1945 og var fra 1972 til sin pensio

nering 1991 skoleinspektør ved gym nasiet. H an  blev indvalgt i Søllerød 
K om m unalbestyrelse i 1958 og var m edlem  i over 25 år til 1985, heraf 
de 15 som viceborgm ester, 1970-1985. Schunck var form and for den so
cialdemokratiske gruppe på Rådhuset fra 1962 til 1985 og form and for 
Søllerøds fem sociale boligselskaber 1974- 2004.

I løbet af de 27 år Jørgen Schunck var i Søllerød K om m unalbesty
relse, nåede han at være medlem af sam tlige udvalg, og han har derfor
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Væksten i bolig
byggeriet

Skoleinspektør Jørgen 
Schunck (f. 1923). Foto 1986

deltaget i første række, når det gjaldt om at præge udviklingen i kom 
m unen, hvor indbyggertallet kulm inerede i 1970’erne med 31.069 ind
byggere i 1970 og 32.536 indbyggere i 1976.

Jørgen  Schunck har først og frem m est beskæftiget sig med bolig
om rådet. I 1970 var der i alt 10.660 boliger i Søllerød K om m une, heraf 
var under 10%, 872 boliger, alm ennyttige. I begyndelsen af 1980’erne 
var det samlede antal boliger i kom m unen steget til godt 12 .000, men 
heraf var ca. 20%, eller over 2.000, nu alm ennyttige boliger. M ellem  
1960 og 1985 opførtes Egevang N ord, Skolepark 3, Lejerbo Rudersdals- 
vej, F lintem arken, N æ rum  Søpark, Skolepark 4. Senere kom Vedbæk 
Fjord, Rundforbiparken og N y  H olte P ort til. D et var sjældent nogen 
nem  opgave til stadighed at skulle overbevise det borgerlige flertal om 
det rigtige og nødvendige i, at der også bø r bygges boliger til alm inde
lige m ennesker i Søllerød. Da Schunck i 2002 fik Søllerød K om m unes 
K ulturpris, var det som “en påskønnelse fo r  hans store engagement og indsats 
fo r  et blandet boligmiljø i k o m m u n e n M en Jørgen  Schunck har da også 
ydet en stor indsats på det kulturelle om råde. Dels har han deltaget i det 
aktive lokalhistoriske arbejde i H istorisk-topografisk Selskab for Sølle
rød K om m une, dels har han haft en hovedrolle, når det gjaldt biografen
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Foto fra afstem
ning i byrådssalen 
i Søllerød Rådhus. 
Det fremgår, at 
socialdemokraterne 
Jørgen Schunck, 
E rik H yldstrup og 
Birgitte Ham borg 
stemmer for, mens 
den konservative 
Valdemar Hansen 
th. afholder sig fra 
at stemme. (HA)

Reprisen på Øverødvej og ikke m indst Søllerød Scenen.
I hundredvis af m ennesker har været i berøring  med Jorgen  Schunck 

og har fået hjælp og råd. I kom m unalbestyrelsen stod Jørgen  Schunck 
for sam arbejdet og den vanskelige balancegang mellem de socialdem o
kratiske mærkesager og visioner i en borgerlig ledet kom m une. M en han 
ejede evnen til at finde balancen mellem enkeltsager og helheden med 
overblik, kom binationsevne og visioner. V isionerne har han i høj grad 
b rug t i det socialdemokratiske partiarbejde, hvor han tid lig t engagerede
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sig, inden han  senere blev folkevalgt. Politiske m odstandere har nok 
ind im ellem  følt sig spiddet af hans vid og til tider barske væsen. M en 
heldigvis har han også hum or, som kan lette og løfte en situation.

Jørgen Schuncks arbejdsliv om fattede også læ rergerningen og fra 
1972 hvervet som skoleinspektør på H olte G ym nasium . H er var han en 
respekteret og elsket personlighed både blandt elever og lærerkollegaer.

Jørgen  Schuncks arbejdsliv sluttede ikke, da han gik ud af kom m u
nalpolitik, ej heller da han gik af som skoleinspektør i 1991. H an  er 
stadig aktiv og skrivende i Socialdem okratiet og følger levende med i 
tidens strøm ninger ku lturelt og politisk.

Birgitte 
Hamborg 
( f  1941)

Birgitte H am borg  er født den 5. maj 1941. H u n  m istede sin far, der var 
m askinarbejder, allerede i 1944 og voksede op på Vesterbro i små kår 
med en mor, der arbejdede som rengøringshjælp. T rods denne sociale 
arv, lykkedes det hende både at blive student og i 1970 cand. mag. Fra 
1974 til sin pensionering 2005 var hun ansat som lærer /  lektor på M arie

K ruses Skole.
H un  blev indvalgt 

i kom m unalbestyrel
sen 1981 og var m ed
lem i 20 år til 2001. 
E fter valget 1985 blev 
hun V iceborgm ester 
fra 1986 til 2001, des
uden form and for So
cialudvalget 1986-93, 
form and for Børne- og 
K ulturudvalget 1994- 
2001 og medlem af 
økonom iudvalget 1990 
-2001.

B irgitte H am borg 
gik ind i lokalpoli
tik  i begyndelsen af

Cand.mag., gymnasielærer 
Birgitte H am borg (f. 1941) 
Foto 1998. (HA)
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Formand for 
kulturudvalget, 
Birgitte H am borg 
taler ved 150 året 
for Grundloven 
den 5. juni 1999 
ved Bystævnet i 
Øverød. (HA)

1980’erne, efter hun havde organiseret en gruppe af forældre, der lige
som hende selv ikke kunne få fritidshjem spladser til deres børn  i Søl
lerød K om m une. D et var i den periode, hvor kom m unen blevet ledet 
næ rm est enevældigt af De konservative med borgm ester B irgitta Bro
berg i spidsen.

H u rtig t viste B irgitte H am borg  sit sociale engagem ent og stillede en
lang række forslag, som 
skulle forbedre de æl
dres og børnefam ilier
nes hverdag i kom m u
nen og give borgerne 
mere medindflydelse, 
men forslagene blev 
naturligvis nedstem t 
af den konservative 
flertalsgruppe. Fire år 
senere ved valget i no
vem ber 1985 blev hun 
en af de ledende kræf
ter i “system skiftet” i 
Søllerød Kom m une, 
hvor 60 års konserva
tiv t styre blev afløst af 
et samarbejdende fler- 
talsstyre bestående af 
fem partier spænden
de fra Venstre til SF. 
E rik  Fabrin (V) blev 
borgm ester og Birgitte 
H am borg  2. viceborg
mester, socialudvalgs
form and og derudover 
den første kvindelige 
s o c i a l d e m o k r a t i s k e  
gruppeform and i Søl
lerød K om m unalbe
styrelse.

Birgitte H am borgs 
virke som socialud
valgsform and hand-

152



Socialudvalgs- lede først og frem m est om at forbedre forholdene for de ældre og bør- 
form and  nene i kom m unen. På æ ldreom rådet arbejdede hun  på at få ventelisten

til en plejehjemsplads reduceret til få måneder. D erfor blev der bygget 
æ ldreboliger i nærheden af hjemmeplejen: GI. H oltegaard-, Bakkehus- 
og Lendem osehøj-boligerne. Hjem m ehjælpsservicen blev tillige for
bedret, sam tidig med at m an gjorde en indsats for at m otivere ældre til 
selvaktivitet. Æ ldrerådet blev oprettet, og der blev uddannet frivillige 
ældrekonsulenter.

På børneom råde blev der i disse år op re tte t 200 nye vuggestue
pladser, flere børnehavepladser og 200 fritidsordningspladser. E n  for
handling  med socialm inisteren førte til, at det blev gjort lovligt, at en 
dagplejer kunne få løn for bl.a. at passe sit eget barn, den såkaldte “Søl- 
lerødordning”.

Birgitte H am borg blev efter valget 1993 form and for B ørne- og kul
turudvalget, en position hun varetog i to  valgperioder frem  til sin afgang 
ved årsskiftet 2001/ 0 2 .1 hendes periode blev både den kom m unale bio
g raf og m useet på M othsgården styrket, ligesom teaterlivet blom strede 
med en række succesfulde historiske egnsspil på forskellige lokaliteter i 
kom m unen. I en periode arbejde hun i øv rig t for D et Danske K u ltu rin 
stitu t med internationale lærerudvekslinger. 1 1994 -98 var hun form and 
for D et Danske F ilm institu ts bestyrelse, hvor hun bl.a. arbejdede for at 
sammenlægge spillefilm- og dokum entarfilm om rådet med Film m useet 
til Film ens H us i G othersgade.

Birgitte H am borg  er i dag medlem af Kofoeds Skoles bestyrelse, des
uden foredragsholder under AOF med litte ra tu r som hovedtema.

Jens Bruhn Jens B ruhn  blev født 19. maj 1948. H an  tog i 1971 lærereksam en ved K ø- 
(f. 1948) benhavns D ag- og A ftensem inarium  og blev samme år ansat som lærer i

kom m unen. Jens B ruhn blev m edlem  af Søllerød kom m unalbestyrelse i 
1994 og blev efter valget 2001 form and for Social- og Sundhedsudvalget 
indtil 2010. K om m unen indgik i 2007 i den nye storkom m une Ruders
dal, og her blev Jens B ruhn efter valget 2009 form and for Rudersdal 
K om m unes K ultur- og Fritidsudvalg, en post han  fortsat bestrider.

I de 8 år Jens B ruhn var form and for Social- og Sundhedsudvalget, 
var han i samarbejde med den af E rik  Fabrin ledede kom m une med til 
en iværksætte m ange nye initiativer: Istandsættelse af ældreboliger, op 
gradering af plejepersonalet, forbedrede forhold for psykiatrien, m ål
re tn ing  af planerne for de handicappede borgere og opførelse af tre  nye 
plejehjem. Posten gav ham  i det hele taget m ulighed for indflydelse på 
et af Socialdem okratiets vigtigste om råder: Velfærden for de svageste
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Søllerød
Jazzklub

-  og det langt ud over 
hvad partiets m andater 
i K om m unalbestyrel
sen ellers rakte til.

For Jens Bruhn blev 
folkevalgt, var han i 10 
år, 1982-1992, form and 
for den socialdem okra
tiske vælgerforening for 
N æ rum . Jens Bruhn har 
et stæ rkt engagem ent i 
sociale forhold, ku ltu r 
og historie. Som lærer 
ved N æ rum  skole, tid 

ligere N æ rum gårdsko
len, har han været med-

skaber af et væld af kulturelle aktiviteter, bl.a. musik- og forfatteraftener 
i samarbejde med AOF og Søllerød Scenen. Som m useum spædagog ved 
Søllerød M useum  (nu Rudersdals M useer) har han siden 1993 været med 
til at arrangere udstillinger og arrangere kulturrejser i det historiske 
Europa.

H an  er m edstifter af Søllerød Jazzklub og har været klubbens for
m and siden stiftelsen i 1977.1 den egenskab m odtog han på jazzklubbens 
vegne Søllerød K om m unes K ulturpris i 1992. Jens B ruhn har derudover 
skrevet m ange artik ler om sin sam ling af gamle postkort. H an  har også 
udgivet flere bøger om  flere af sine andre interesser: Toldvæsenet og 
G ræ nsegendarm eriet og om danske medaljer.

Jens B ruhn er et kendt ansigt i bybilledet i kom m unen og har en stor 
kontaktflade. H an  sm itter med sit hum ør, og han kan skære igennem  til 
kernen, når der opstår lange diskussioner ved møder. H an  er en folkelig 
politiker i ordets bedste betydning.

Overlærer Jens Bruhn 
(f. 1948). Foto 2004. 
(HA)
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Jens Bruhn 
fotograferet i 
forbindelse med 
udsendelse af 
valgmateriale ved 
urafstem ningen om 
partiets spidskandi
dater til kommu
nalvalget november 
2001. Foto: Pia 
Sverdrup-Jensen.

De almene 
boliger

Søllerød almene 
Boligselskab

S o c ia l d e m o k r a t is k e  m æ r k e s a g e r

D et første sociale boligbyggeri i Søllerød K om m une fandt sted i GI. 
H olte med byggerierne Buskehøj og M ariehøj opført i årene 1917-21. 
Siden fulgte et m indre byggeri i Ø verød på Sdr. Paradisvej, 12 boliger 
opført 1938-40 og endelig i de sidste krigsår 36 boliger på L inde Allé i 
N æ rum  1944-45. E fter krigen fulgte det am bitiøse projekt, Skoleparken 
i GI. H olte, 1947-50. I 1950’erne tager de almene byggerier rig tig  fart i 
kom m unen. D et begynder med Skoleparken II på M alm bergsvej, opført
1955-56.

Ved en aftale mellem borgm ester E rik  Ø igaard og den socialdem o
kratiske gruppe blev Skolepark III  på Buskehøjvej i GI. H olte opført i 
1963. 10 lejligheder, som det hed i boligloven dengang til “de mindstbe- 
midlede”. På g rund  af det lille antal boliger blev byggeprisen og derm ed 
huslejen betænkelig høj, just ikke for m indstbem idlede i første omgang. 
I 1966-67 blev butikscenteret i Skolepark I ombygget. D er blev ind re tte t 
et bibliotek på 1. sal, og en stor parkeringsplads blev etableret.

I N æ rum  tog det almene boligbyggeri fart i 1950’erne og 1960’erne 
på de store ubebyggede arealer øst for m otorvejen åbnet i 1956. D er er 
tale om  et sam let stø rre byggeri, som sæ tter sit præg på hele bydelen 
N æ rum . Søllerød alm ene Boligselskabs boliger, Egevang N ord, N æ rum  
Vænge, N æ rum  H use sam t N æ rum lund blev opført mellem 1950 og 
1970.1 alt om fatter bebyggelsen 679 lejligheder.
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Egevang N ord i 
Nærum , opført 
1971. Foto Ole 
Tage H artm ann, 
2013. (Rudersdal 
M useer = RM)

Kampen om De 
almene boligbyg
gerier

Skolepark IV, Skovkanten i GI. H olte, blev opført i 1985 med 86 lej
ligheder. D en kom m unalpolitiske baggrund var følgende: Borgm ester 
B irgitta Broberg, borgm ester 1980-1985, havde flere gange tilkendegi
vet, at det sidste alm ennyttige boligbyggeri var opført i Søllerød K om 
mune. Alligevel lykkedes det for den socialdemokratiske gruppe i kom 
m unalbestyrelsen ved et sem inar i M aribo i foråret 1982 at få tilsagn fra 
De konservative om, at der kunne bygges et Skolepark IV, hvis jorden 
kunne skaffes. Sem inaret drejede sig om  Søllerød K om m unes frem ti
dige økonomiske s truk tu r, men kom altså også til at om handle alm ent 
boligbyggeri.

M en borgm ester Broberg viste ved en anden lejlighed, at hun slet 
ikke ønskede alm ent boligbyggeri i Søllerød Kom m une. I perioden 
1974-78, hvor H olger N ordkild  var borgm ester, blev det konstateret, at 
der var mangel på ældreboliger i kom m unen. D er blev herefter indgået 
en aftale mellem N ordkild  og Socialdem okratiet om, at der skulle byg
ges ældreboliger (Folkepensionistboliger) i Ø verød (Rudersdalsvej 92- 
94). A rkitekten var K .E . T h u rø e  H ansen. Byggeriet, i alt 10 lejligheder 
på Rudersdalsvej 92-94, stod færdigt og klar til udlejning til pensioni
ster, da fru  Broberg i 1980 tiltrådte som borgm ester. H u n  accepterede
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Skoleparken IV  i Gl. H olte blev opført i m idten af 1980’erne. H er fotos fra opførelsen 
1985 og det færdige elementbyggeri i 1986. Fotos Lisy Hyldbo (HA)
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overraskende ikke den imellem N ordkild  og Schunck indgåede aftale 
og fik i K om m unalbestyrelsen vedtaget, at boligerne skulle sælges som 
ejerlejligheder. E n  ejendomsmægler blev sat på sagen; men efter m åne
ders salgsarbejde m åtte m an erkende, at ingen køber havde meldt sig, og 
kom m unalbestyrelsen m åtte derfor m eget m od fru Brobergs vilje ved
tage alligevel at udleje de 10 lejligheder som ældreboliger og nu til en ret 
høj udgangsleje.

De sidste større “N y  H olte P o rt” på Øverødvej i H olte består af æ ldreboliger og 
almene bolig- almene boliger, 81 i alt. Boligblokkene blev færdigbygget og indviet i 
byggerier 1996. Borgm ester E rik  Fabrin havde forgæves forsøgt at få en pensions

kasse til at bebygge den m eget vanskeligt tilgængelige g rund  på Ø ve
rødvej overfor biografen Reprisen. G I.H olte Boligselskab forsøgte også 
at fange en pensionskasses interesse for et nybyggeri på grunden, men 
forgæves. Sluttelig blev det til en fin alm en bebyggelse, der var en kom 
pensation for nogle af de boliger, som de almene boligselskaber stillede 
til disposition for boligplacering af flygtninge i Søllerød Kom m une.

De almene boliger i Rundforbiparken ved Egebækvej blev taget i

Byggeriet N y Holte Port overfor biografen Reprisen på Øverødvej blev opført i midten 
af 1990’erne og indviet i 1996. Foto Ole Tage H artm ann, 2012. (RM)
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Boligselskabet
Lejerbo

Ældreboliger

brug i juni 2004. A ntallet af boliger var e t kompromis. Bebyggelsen be
står af 30 alm ene boliger, 30 ældreboliger og 1 handicap-bolig. Søllerød 
K om m une stillede krav om, at den nye bebyggelse (Rundforbiparken 2) 
skulle være i arkitektonisk overensstemmelse med R undforbiparken 1 
opført af P.F.A. D et lykkedes, sam tidigt med at bygherren, G l.H olte- 
Boligselskab, lagde stor vægt på tilgængeligheden af hensyn til de ældre 
lejere. E t krav som blev efterkom m et og senere rosende om talt.

D et almene selskab Lejerbo begyndte sin virksom hed i Søllerød 
K om m une i 1972 med at opføre 48 almene boliger på Rudersdalsvej i 
Ø verød og senere som resultatet af et godt politisk samarbejde i borg
m ester H olger N ordkilds tid 1974-79, blev der af Lejerbo opført 66 
alm ene boliger i N æ rum : N æ rum  Søpark.

D en største bebyggelse, som Lejerbo har forestået, og som selska
bet også adm inistrerer, er Flintem arken i Vedbæk nordvest for Vedbæk 
Station. Bebyggelsen blev opført i 1976 og rum m er med de seneste 
udvidelser 299 boliger. Borgm ester E rik  Ø igaard, som var medlem af 
F lintem arkens byggeudvalg, stillede helt berettigede og særdeles stren
ge krav til æstetikken ved bebyggelsesudform ningen. På g rund  af den 
nærliggende fredede M aglemose og i øvrig t ikke lang t fra Strandvejen 
m åtte bebyggelsen ikke blive dom inerende -  den m åtte passe i land
skabet. Rådgivende ingeniør Esben K irkegaard og arkitekterne H ans 
Ole C hristiansen og K nud Abell løste disse krav til nybyggeriet. I byg
geperioden opstod der problemer: N ationalm useet stoppede byggeriet i 
over ét år, på grund  af de værdifulde fund fra stenalderen, Vedbækfundene
-  nu udstillet på GI. H oltegård. K urstabet i byggeperioden blev bereg
net til ca. 4 mio. kr., m en på g rund  af forsinkelsen og de økonomiske 
nedgangstider steg kurstabet til ca. 9 mio. kr., som straks belastede hus
lejen, der desværre fra starten  for et alm ent byggeri blev m eget for høj.

F lintem arken har også været igennem  andre vanskeligheder: bl.a. al
vorlige betonskader. Bebyggelsen har gennem gået en kraftig  renovering 
til en pris af 104 mio. kr. D en oprindelige byggeudgift var på 80 mio.kr. 
Landsbyggefonden har ydet økonom isk s tø tte  ved fordelagtige lån, så 
huslejestigninger blev begrænset til om kring  10%.

Endelig adm inistrerer Lejerbo 24 almene boliger på M arievej i Ved
bæk og har stået for nybyggeri i 2003 af 12 boliger i N æ rum  på N æ rum  
H ovedgade, overfor G ym nasiet, for unge fysisk handicappede.

For Boligkontoret D anm ark  adm inistrerer Søllerød sociale Bolig
selskab 44 ældreboliger på Lendem osehøj i G I.H olte og i Vedbæk 22 
lejligheder kaldet “Vedbæk F jord”(ved Vedbæk Stationsvej). Æ ldreboli
gerne på Lendem osehøj fra 1992 og Vedbæk Fjord fra 2001 blev opført i
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Æ ldreboligerne med det mærkværdige navn Vedbæk Fjord blev opført ved Stationsvej i 
Vedbæk i 2001. Foto Ole Tage H artm ann, 2012. (RM)

henhold til Æ ldreboligloven. Bebyggelserne blev til ved et politisk sam
arbejde mellem de socialdemokratiske repræ sentanter i K om m unalbe
styrelsen og selskabsbestyrelserne.

Ved § 59 i lov om  almene boliger, der senest blev revideret i 2011, er 
Boligplacering a f  det bestem t, at kom m uner råder over hver 4. ledige lejlighed i de almene 
flygtninge boligbyggerier. K om m unen kan således tildele boligsøgende og flygt

ninge 25 % af de ledige boliger efter boliganvisningens afgørelse. De 
almene boligselskaber i Søllerød K om m une har siden 1960’erne påtaget 
sig opgaven at stille boliger til rådighed for flygtninge. O p igennem  
1970’erne og indtil m idten af 1980’erne anviste kom m unen lejligheder
ne gennem  den såkaldte 25 % regel.

E fter 1.1.1986 indledtes e t samarbejde mellem kom m unens social
forvaltning og de alm ene boligselskaber. D et væsentlige i den nye aftale 
med kom m unen var at hindre ghettodannelser, som til en vis grad havde 
fundet sted i F lintem arken og Egevang N ord. Anvisningen af flygtnin
geboliger skulle i øvrig t foregå ved et næ rt samarbejde mellem de kom 
m unale m yndigheder og de enkelte almene afdelingsbestyrelser ved 
deres formænd. Aftalerne blev godkendt af de forskellige bestyrelser i
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Fremtiden for  
den almene 
sektor

De runde haver

den alm ene sektor, og sam arbejdet har fungeret godt både for de almene 
selskaber og for flygtningene.

Befolkningstallet i Søllerød K om m une har efter årtusindskiftet lig
get tem m elig fast på lige godt 31.000 indbyggere, og selv om  sam m en
lægningen af Birkerød og Søllerød kom m uner i 2007 næsten fordoblede 
indbyggertallet til ca. 55.000 er der politisk flertal for at fastslå, at kom 
m unen er fuldt udbygget. D et betyder, at der næppe bliver opført mere 
alm ent byggeri i Rudersdal Kom m une. D en sidste store udbygnings
plan for Forsvarets arealer ved M aglem osen i Vedbæk rum m er således 
slet ikke m uligheder for byggeri af almene boliger. D en politiske in te 
resse for almene boliger er tilsyneladende sluppet op.

K o l o n ih a v e r n e

Anlæggelsen af “D e runde haver” i N æ rum  i 1948 m arkerede et højde
punk t i udviklingen af kolonihavekulturen i Søllerød kom m une. In i
tiativet til kolonihaverne syd for N æ rum  By kom i 1946 fra Socialde
m okraten Kjeld Lund, og kolonihaveforeningen i N æ rum  blom strede i 
1950’erne og fik eget klubhus i 1953. U m iddelbart syd for arealet lå Bør- 
nekolonien W esselsm inde, som Politikens chefredaktør H en rik  Cavling 
havde opre tte t i 1908 på et areal nord  for W esselsm indes hovedbygning. 
På arealet blev der samme år rejst en toetagers træ bygning med sove
sal, køkken m.m. D ertil kom den runde pavillon, som Politiken havde 
fået bygget til Landsudstillingen i Arhus i 1909. D en var tegnet af arki
tek t A nton Rosen. I 1970 blev børnekolonien W esselsm inde opgivet på 
dette sted, og kom m unen m åtte overtage stedet. D en forsøgte i nogle 
år at anvende det til ungdom scenter, senere som m edborgerhus, hvilket 
ikke lykkedes til trods stor kom m unal indsats. Kjeld L und ivrede for at 
inddrage svagbørnskoloniens areal til kolonihaver, og han fik overtalt 
havearkitekten, professor C. T h . Sørensen, der havde tegnet De runde 
haver, til også at udarbejde et forslag til en sådan udnyttelse. D et skete 
i et skitseforslag fra 1976, hvori han  indlagde det runde hus i en oval 
hæ kindfatning om givet af ordinære rektangulæ re haver. H elt sådan blev 
det nu ikke, men det lykkedes i 1977 at få arealet anvendt til nyttehaver, 
bestyret af H aveforeningen W esselsminde.

D e øvrige bygninger på arealet var dårligt vedligeholdte. Jørgen 
Seifert, der dengang stod for adm inistrationen af kom m unens ejendom 
me, tilbød derfor “N ordøstsjæ llandskredsen” under K olonihaveforbun
det for D anm ark, at den kunne benytte huset mod at afholde d rifts
udgifterne og sikre husets vedligeholdelse. Barakken derim od var i så
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Luftfoto over det 
sydlige Nærum , 
1973. Øverst 
ejendommen W es- 
selsminde, der som 
altid skjuler sig u n 
der store allétræer. 
Dernæst de runde, 
ovale haver, skabt 
af havearkitekten 
C. T h . Sørensen i 
1948. Ovenfor ha
verne ses den runde 
pavillonbygning 
fra Landsudstillin- 
gen i Århus 1909. 
Pavillonen, kaldet 
“Blækhuset”, blev 
nedtaget i 2003 og 
genopstillet i Den 
Gam le By i Arhus 
2009. (HA)

dårlig tilstand, at den m åtte nedrives. D et ville koste kom m unen 40.000 
kr. Jø rgen  Seifert tilbød nu haveforeningens medlem m er, at de m od at 
erhverve bygningsm aterialerne fra barakken kunne få lov til at nedrive 
den. D et skete herefter, og de byggem aterialer i form  af bjælker, spær og 
brædder fra huset blev siden anvendt til at opføre et klubhus for Vedbæk 
Havekoloni i Skyttehaven.

Vedbæk Haveforening, som er den ældste i kom m unen, kunne i 1993 
fejre sit 50 års jubilæum. Ved den lejlighed blev alle haverne fotograferet 
med billeder i 2 eksemplarer. D et ene fik haveejerne. D et andet blev 
ophæ ngt på paptallerkner og ophæ ngt i klubhuset, hvor de blev vist ved 
den reception, der blev afholdt om  som m eren 1993.

U d over de nævnte haveforeninger i kom m unen er der opre tte t og 
anlagt en række nyttehaver. D et er haver med samme formål som kolo
nihaverne, men med den forskel, at mens der i kolonihaverne må opføres 
bygninger fra 12 til 20 kvadratm eter, må der ikke i nyttehaverne være 
bygninger, men blot en lav trækasse til opbevaring af nødvendige have
redskaber. Endvidere kan nyttehaverne, m odsat kolonihaverne, nedlæg
ges efter bestem m else fra stat eller kom m une.
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Vedbæk Havefor
ening en blom
strende junidag 
1977. Foto Lisy 
Hyldbo.

Foruden nyttehaverne på W esselsm inde blev der i 1976 anlagt nyt
tehaver på Rundforbivej ved K ratm osen. I 1977 fulgte nyttehaverne på 
M ajsletten på h jørnet af Langhaven og Ellesvinget, anlagt på en tid li
gere losseplads, og i 1978 H aveforeningen Søllerød, anlagt på et stykke 
jord, hvor der tidligere havde været gartneri; m en nu er en del af Sølle-

Haveforeningen 
Vangebo, 1988. 
Som det fremgår 
er der tale om 
nyttehaver uden 
tilhørende huse. 
(HA)
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rød K irkegård. I 1980 anlagde m an nyttehaverne på Vangeboled, kaldet 
Nyttehaverne “V angebo”. D en socialdemokratiske gruppe, som i 1974 overtog for- 
Vangebo m andskabet i Ejendom sudvalget stod for anlæggelsen og etableringen

af de her nævnte nyttehaver. H averne blev særdeles populære, og ven
telisterne var og er lange. D en  politiske antagelse bagved var: Jo  flere 
nyttehaver jo færre sundhedsudgifter.

M e n i g h e d s r å d e n e , e n  u d f o r d r i n g  f o r  s o c ia l d e m o k r a t ie t

Som et revolutionæ rt parti var Socialdem okratiet fra begyndelsen im od 
kirken. I G im le-program m et fra 1876 gav det sig ud tryk  i, at m an fore
slog, at præstegårdsjordene skulle købes af staten og bortforpagtes til 
husm ænd og andre landarbejdere. Religionen erklæredes for en privat 
sag. I 1913-program m et for Socialdem okratiet tilføjes: “De religiøse Sam 
fu n d  ordner selv deres egne Anliggende". R eligionsundervisningen udeluk
kes fra den alm indelige skoleundervisning. D e t fortælles, at S tauning på 
et tidspunkt blev opm ærksom  på, at partie t burde interessere sig for de 
socialdemokratiske m edlem m er af m enighedsrådene, så m an “undgik at 
få  vrøvl med de hellige".

Først i 1961 for
svandt ønsket om at af
skaffe Folkekirken fra 
partiprogram m et. O g 
det uanset, at m ange so
cialdem okrater allerede 
sad i m enighedsrådene 
landet over. D et var 
også tilfæ ldet i Søllerød 
Kom m une. I nyere tid 
har der siddet socialde
m okratiske m edlem m er 
i alle 5 sogne (Holte, 
Søllerød, GI. H olte, 
N æ rum  og Vedbæk) i

Søllerød M enighedsråds far
verige logo blev frem stillet i 
forbindelse med menigheds- 
rådsvalget i november 1992.
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A rkitekterne Inger og Johannes Exners prægtige bygningsværk, sognegården i Søllerød blev indviet i 1993, 
og i den forbindelse er dette fotografi optaget. Fra v.: sognepræst Knud Sloth, borgm ester E rik Fabrin, me- 
nighedsrådsformand H enrik  S tøtt, biskop i H elsingør Stift Johannes Johansen, sognepræst G otfred Andersen 
og formand for sognegårdens byggeudvalg, den tidligere form and for m enighedsrådet Kaj Elkrog. (HA)

Søllerød Kom m une. O pgaven har først og frem m est bestået i at arbejde 
for liv og vækst i m enighederne i de 5 sogne. D er er opført en ny kirke 
i GI. H olte, foretaget tilbygning til N æ rum  kirke sam t opført nye og 
velindrettede sognegårde i Vedbæk, N æ rum  og Søllerød.

S M IS K  I foråret 1973, forud for valget til m enighedsrådene samme efterår,
tog form anden for Søllerød Sogns m enighedsråd, Kaj E lkrog initiativ 
til at oprette  en sam m enslutning af socialdemokratiske m enighedsråds- 
m edlem m er i Søllerød K om m une, benævnt SM ISK. D en aktuelle opga
ve var i samarbejde med partiforeningerne at få organiseret opstillingen 
af socialdemokratiske m edlem m er til m enighedsrådene. Senere fulgte 
valget af læge m edlem m er til provstiudvalget. Sam m enslutningen blev 
positivt m odtaget af partiforeningerne og virkede i årene sådan, at alle
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Socialdemokra
tiets kirkepolitik

henvendelser til partie t om folkekirkespørgsm ål passerede og blev til
tråd t af partiforeningerne. Form anden for SM ISK  havde adgang til at 
deltage i forretningsudvalgets m øder i fællesledelsen, og sam m enslut
ningens virksom hed m edførte, at det blev alm indeligt, at en repræsen
tan t for m enighedsrådene på partiforeningernes årlige generalforsam 
linger havde lejlighed til at fortælle om arbejdet i rådene.

Selvstændige initiativer blev også taget. D et var m øder og foredrag 
om Socialdem okratiets kirkepolitik bl.a. ved socialdemokratiske k ir
kem inistre, Jørgen Peter H ansen, D orthe Bennedsen og Tove L indbo 
Larsen.

Sam m enslutningen rettede også henvendelse til partiform anden, 
daværende statsm inister A nker Jørgensen, og de udvalg som gennem  
årene havde arbejdet med form uleringen af Socialdem okratiets k irkepo
litiske synspunkter. D en  konkrete anledning var form uleringen: “Da et 
væsentligt flertal a f  det danske folk fortsat tilslutter sig folkekirken, betragter 
Socialdemokratiet det som en selvfølge, at folkekirkens forbindelse med staten 
opretholdes, derved at folketinget er kirkens øverste, lovgivende instans". D en 
fandt sam m enslutningen for passiv i forhold til den virkelige situation 
med m ange aktive socialdem okrater i menighedsrådene. R esultatet blev, 
at den oprindelige tekst nu er forladt til fordel for en mere konstruktiv  
og aktiv form ulering af Socialdem okratiets kirkepolitik.

D e gode erfaringer med SM ISK førte efter henvendelse fra partifæ l
ler i Lyngby til, at sam m enslutningen blev udvidet til også at om fatte 
m enighedsrådene i Lyngby. Sam m enslutningen ændrede som konse
kvens heraf navn til SM ILSK  og var nu også sam arbejdspartner til K on
gens Lyngby Provsti. D en ophørte  sin virksom hed i forbindelse med 
m enighedsrådsvalget i 1984, hvor m enighedsrådenes sam m ensætning 
blev ændret. D er var ganske vist stadig socialdem okrater i m enighedsrå
dene; men Kaj E lkrog var i m ellem tiden blevet medlem, af Socialdemo
kratiets kirkepolitiske udvalg og havde her bl.a. den opgave at varetage 
forbindelsen mellem de socialdemokratiske m enighedsrådsm edlem m er 
og partiet.

AOF I SAMARBEJDE, UDVIKLING OG OM STILLING

I begyndelsen af 1950 erne havde udviklingen af AOF fø rt til et vist 
samarbejde med den kom m unale aftenskole, således at m an sikrede 
sam m enhæng i undervisningstilbudene. E fter kom m unalvalget i 1962 
frem satte FO F forslag om en struk tu ræ ndring  for kom m unens aften
skolevirksomhed. Forslaget gik ud på at sikre en bedre koordinering af
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AOF i Søllerød 
kunne i 1984 fejre 
60 års jubilæum

Centerskolen

AOF

SØLLERØD AFDELING 

: : : : : :  1 9 2 4  -  1 9 8 4

P R E S S E M E D D E L E L S E  - E T  T IL B A G E B L IK  i

aftenskolernes undervisningstilbud. Langvarige og ofte besværlige for
handlinger førte til, at K om m unalbestyrelsen i 1963 vedtog en ram m e
o rdning  for aftenskolevirksom heden. D en gik ud på at sikre oplysnings
forbundene første p riorite t til oprettelse af aftenskolehold. I slutningen 
af valgperioden kom der im idlertid  grus i m askineriet. Da indtrådte 
John  E. Svane i den konservative gruppe i K om m unalbestyrelsen, og 
anfø rt af ham  opstod der i de efterfølgende år en uheldig kappestrid 
mellem F O F  og AOF, hvilket førte til et sam m enbrud i sam arbejdet fra 
1966. D et betød, at A OF kom til at stå alene. M en allerede i august 1967 
lykkedes det Lians Jørgen  Jensen som form and for det rådgivende af
tenskoleudvalg at få genetableret ideen om  et vist samarbejde -  frem m et 
bl.a. af, at Svane i m ellem tiden var ud tråd t af K om m unalbestyrelsen. 
Resultatet blev oprettelsen af Centerskolen for det grønne om råde, som 
fik ejendom m en Øverødvej 94 stillet til rådighed for dens adm inistra
tion.

Sam arbejdet udløste en eksplosion i elevtilstrøm ningen. N ye spæn
dende undervisningstilbud blev optaget, f.eks. forberedende undervis
n ing  til privatflyvecertifikat, bjergbestigning, dykning og sprogkurser i 
mere sjældne sprog som russisk og kinesisk. E n  kunstkreds var et andet 
resultat. E fterhånden som de oprindelige kræ fter i Centerskolens op
bygning fratrådte -  først Ib Jensen og siden Kjeld Lund -  og pionerån
den forsvandt, tog  arvtagerne det nok som en naturlig  ting, at der nu 
var opbygget en ram m e om  aftenskolearbejdet med selvstændigt kontor 
og kontorassistance, hvilket svækkede forståelsen for et effektivt, frivil
ligt folkeoplysningsarbejde. D et betød, at opbakningen til Centerskolen 
efterhånden svækkedes. Først forlod L O F  samarbejdet. D ette  i forbin-
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Socialdemokratiets kandidater til kommunevalget 1989 præsenteres på det nyetablerede M ariehøjcenter i ef
teråret 1989. Fra venstre Jørgen Jensen, E rik  H yldstrup, Birgitte Ham borg, Jens Bruhn og Knud Lindstrøm , 
samt sem inarielektor Torben Schmidt, tidligere brugsuddeler i N ærum  Annette Jensen og postbud Casper 
Kønigsfeldt. Foto Per Brühl.

delse med “m urren” fra hovedoplysningsforbundene førte til, at C en 
terskolen sluttede endeligt i sæsonen 1982/83, og at AOF igen kom til at 
optræde som et selvstændigt forbund. Da GI. H olte Skole blev lukket i 
1988, og M ariehøj C en tre t blev in d re tte t bl.a. til kulturform ål, fik AOF 
kontor i det nye center. Sam tidig fik AOF som et af de første oplysnings
forbund EDB, hvilket betød en betydelig lettelse i det daglige arbejde. 

A O F  udrustet til U dbygningen af A O F's adm inistration m edførte, at AOF fik en hen- 
nye opgaver vendelse fra kom m unens beskæftigelsessekretariat, som bad AOF om 

at tage bistandsklienter og arbejdsledige ind på kontoret for at oplære 
dem i EDB og andre færdigheder. En o rdning  som fortsatte indtil år 
2000. E n  anden opgave var oprettelse af en daghøjskole for arbejdsledi
ge i kom m unen i slutningen af 1990'erne. De traditionelle daghøjskoler 
havde fag som dansk, regning  og engelsk. I Søllerød blev skolen bygget
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Initiativguppen 
bagved teaterstyk
ket ’’Fiskerkongen” 
er her fotograferet 
af Irving fra Det 
grønne Område 
foran Reprisen 
i 1992. Frav.: 
forfatteren bag 
ved Fiskerkongen 
M arianne Koester, 
formand for Søl
lerød Scenens 
Venner Kaj Elkrog, 
leder af ungdoms
skolen Per Ole 
Jensen, Repri
sens leder Bjarne 
Håkansson, G itte 
M unck fra LO F og 
museumspædagog 
Ole Sørensen.
(HA)

op om kunst og kultur. Staten og kom m unen var indstillet på at stø tte  
daghøjskolen, men der var tvivl om, hvorvidt den ville få tilstrækkelig 
tilslutning. D et viste sig dog, at ikke alene arbejdsledige fra Søllerød 
K om m une, men fra hele Sjælland strøm m ede til “K unstdaghøjskolen”, 
som den blev kaldt. For at kunne im ødekom m e efterspørgslen m åtte 
skolen skaffe tilstrækkelige undervisningsfaciliteter og det nødvendige 
undervisningsudstyr. Skolen lejede sig derfor ind på H avarth igården, 
hvor der blev ind re tte t atelier med adgang til “Grafisk Værksted”. I år 
2000 havde skolen 160 elever på fuld tid. Lærerstaben bestod af under
visere fra K unstakadem iet, D anm arks Designskole og Arkitektskolen.

AOF var endvidere i et par år sam m en med Søllerød K om m une med 
i den såkaldte rotationsm odel, som gik ud på, at firm aer/ kom m unen 
kunne sende deres m edarbejdere på et A OF-kursus, medens vikarer 
m idlertid ig  overtog deres jobs. G ennem  den ordning  deltog ca. 80 k u r
sister i undervisning i såvel alm endannende som faglige fag.

Inden for undervisningen i bevægelsesfagene havde AOF også god 
tilslutning. D er var i tiden op mod år 2000 beskæftiget 19 bevægelses
lærer med m ange hold. D et var dog også her vanskeligt at skaffe egnede
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A O F  som fødsels
hjælper

A O F  fejrer 75 år

Folkeoplysnings
loven ændres

kom m unale lokaler til disse aktiviteter. AOF m åtte derfor leje eget m o
tionscenter i N æ rum , benævnt “N æ rum  Body C en ter”.

E n  række kulturelle aktiviteter blev også hjulpet i gang af AOF. D et 
gælder Vedbæk G arden, som i en periode i slutningen af 1990'erne fik 
økonom isk og faglig bistand fra AOF. Senere engagerede AOF sig sam
men med L O F  i produktionen af de tre  egnsspil, som blev gennem ført i 
slutningen af forrige århundrede: “Fiskerkongen” i 1993, “H otel H olte” 
i 1996 ved N æ sseslottet og “C irkus K oenig” i 1999 på G asvæ rksgrun
den i H olte.

I m arts 1999 kunne AOF fejre sit 75 års jubilæum. D et skete ved en 
velbesøgt reception på M ariehøj C en tre t lørdag den 13. m arts. Ved den 
lejlighed oplyste aftenskoleleder H anne Jensen, at den livskraftige jubi
lar i jubilæum såret kunne fremlægge et undervisningsprogram  om fat
tende om kring 10.000 undervisningstim er, incl. daghøjskolen.

Æ ndringen  af folkeoplysningsloven i 2003 betød bl.a. en forringelse 
af kom m unens tilskud til oplysningsarbejdet T ilskuddet blev æ ndret fra 
2/3 til 1/3. D et førte til en forhøjelse af deltagerbetalingen. Sam tidig er 
ram m etilskuddene til undervisningslokaler med årene blevet reduceret 
fra ca. 40 % til nu ca. 30 %. For at sikre en økonom isk forsvarlig videre
førelse af A O F's oplysningsarbejde har det været nødvendigt i flere om 
gange at gennem føre sam m enlægninger af foreningerne. D et betyder, 
at AOF Søllerød skifter navn til AOF N ordsjælland og er i dag et fæl
lesskab mellem en række nordsjællandske kom m uner: Allerød, Furesø, 
H ørsholm  og Rudersdal. E fterfølgende er Gribskov og H illerød også 
kom m et med i sam m enlægningen.

På m ange m åder betød 2003 ændringerne i folkeoplysningsloven en 
ny begyndelse for oplysningsforbundene. Ikke alene blev de økonomiske 
v ilkår ændret, m en brugernes skærpede indstilling  til folkeoplysningen 
betød, at AOF m åtte tilpasse undervisningstilbuddene, således at de nye 
program m er nok for 80 % vedkom m ende kom til at om fatte trad itio 
nelle fag, m en 20 % blev nye, m oderne fagområder, såsom design, teks
tilkunst, I T  m.m. Såvel deltagere som undervisere stiller stø rre krav til 
vilkårene for undervisningen. D et m ærker AOF bl.a. på, at det på nogle 
fagom råder er blevet vanskeligere at få kvalificerede undervisere til at 
tage A O F's dækningsom råde.

En stor hjælp i hele denne om stillingsproces har været IT  og de m u
ligheder for rationel adm inistration og effektiv kom m unikation, som 
den nye teknik  tilbyder. AOF arbejder i dag med et deltagerkartotek, 
om fattende ca. 6000 navne og udsender hver 14. dag nyhedsbreve pr. 
mail, til ca. 3000 m edlemmer. D et har naturligvis g jort det lettere at
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adm inistrere det m eget større geografiske om råde, som i dag er A O F's 
virkefelt.

S o c ia l d e m o k r a t e r  r e d d e r  k u l t u r e l l e  i n s t i t u t i o n e r

Søllerød Scenen  ̂ 1958 lykkedes det viceborgm ester Jørgen Schunck ved henvendelse til 
trues med ned- borgm ester E rik  Ø igaard et få tilslu tn ing til oprettelse af en kom m unal 
læggelse scene, m arkedsført under navnet: “Søllerød Scenen”. Bjarne H åkansson

blev ansat som leder af scenen. I de følgende år skete der en kunstnerisk 
udvikling af Søllerød Scenen med et voksende reperto ire af spændende 
forestillinger og gode besøgstal, og den nåede med succes sit 25 års ju
bilæum i 1983.

Efter krisen i 1984 kunne Søllerød Scenen fejre sit 30 års jubilæum i 1988 med fornyet kommunal bevågenhed
-  og støtte , som her hvor formanden for Søllerød Scenens Venner, Kaj E lkrog m odtager kommunalbesty
relsens jubilæumsgave. Frav.: kommunalbestyrelsesmedlem Frands Fridberg, formand for Søllerød Scenens 
Venners Fond. Dernæst teater- og biografleder Bjarne Håkansson, sekretær for Søllerød Scenens Venner 
Bodil Edstrand, form and for Børne- og kulturudvalget Jørgen Jensen og kulturforvaltningens chef Leif 
Antonsen og Kaj Elkrog. (HA)
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Sølvbryllupsgaven fra borgm ester B irgitta Broberg og hendes par
tifælle Valdemar H ansen  var overraskende nok et for scenens fortsatte 
eksistens alvorligt ultim atum : Søllerød Scenen kunne kun bevares, så
frem t socialdem okraterne ville stem m e for Rundforbiskolens nedlæg
gelse. D et ville socialdem okraterne under ingen omstændigheder. E t 
flertal af kom m unalbestyrelsen besluttede derfor at nedlægge Søllerød 
Scenen fra august 1984. M en sådan kom det ikke til at gå. Samtidig med 
at abonnenterne fik besked om  nedlæggelsen, samledes en gruppe af 
teatrets abonnenter hos v icedirektør for toldvæsenet, Kaj Elkrog, m an
geårig t medlem af Socialdem okratiet, og hans hustru  R iborg på M aler
bakken i Holte. Inden  gruppen skiltes, havde den lagt en strategi for, 

Søllerød Scenens hvordan den kunne samle teaterinteresserede borgere med det formål 
Venner at få K om m unalbestyrelsens beslutning ændret. T il varetagelse af det

videre arbejde med bevarelse af Søllerød Scenen oprettede man en stø t
teforening, Søllerød Scenens Venner; og der blev nedsat en bestyrelse med 
Kaj E lkrog som form and.

Bestyrelsens første opgave var at få opre tte t en formel teaterfor
ening, der kunne leve op til de betingelser, der var for at opnå tilskud 
fra stat og amt. Sam tidig skulle m an have kom m unalbestyrelsens god
kendelse af, at Søllerød Scenen kunne videreføres som teaterforening. I 
april m åned 1984 frem sendte foreningen til Søllerød kom m unalbesty
relse et oplæg til den frem tidige teatervirksom hed i Søllerød K om m une.

D et gik ud på, at kom 
m unen skulle stille te
atersalen på N y  H olte 
Skole med stoleopstil
ling til rådighed for 
fem årlige teaterfore
stillinger, og at Bjarne 
H åkanssons viden og 
arbejdskraft vederlags
frit blev stillet til rå
dighed som kunstne
risk og adm inistrativ  
leder af teatret. E nd
videre at kom m unen 
herudover ydede et 
årligt kontant tilskud 
på mellem 150.000 og 
200.000 kr. D en over

® U erQscenen
[Det nære teater)v ^ f  
(Deres teater^^ # 9  

?
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Den kommunale 
biograf skal igen 
privatiseres

Reprisen var ikke 
kun en biograf, 
i 1960’erne og 
1970’erne optrådte 
der både jazz- og 
rockbands i den 
herlige teatersal 
med den gode aku
stik. H er et foto af 
lokalavisens Irving 
fra begyndelsen 
af 1960’erne, hvor 
T had  Jones og Fre
densborg Bigband 
var på gæstespil i 
Reprisen. (HA)

ordnede ledelse af Søllerød Scenen skulle varetages af en bestyrelse med 
repræ sentanter for kom m unalbestyrelsen, som over for denne skulle 
være ansvarlig for, at teatervirksom heden blev gennem ført efter de af
talte retningslinier. K om m unalbestyrelsen ønskede dog ikke at være 
repræ senteret i teatrets frem tidige bestyrelse. T ilskuddet det første år 
blev på m aksim alt 150.000 kr., ydet som tilskudsdækning. M ed disse 
ændringer godkendte kom m unalbestyrelsen i august m åned 1984 op
lægget.

Søllerød K om m une blev biografejer i 1937, hvor film m ediet var blevet 
en stor folkelig succes, og publikum  strøm m ede til biografen i H olte. 
I en periode fra 1959 var biografen på private hænder og blev drevet af 
U lrik  U hrskov indtil 1979, hvor Søllerød K om m une igen overtog den 
og ansatte Bjarne H åkansson som leder. I 1994 fik Reprisen en E U - 
anerkendelse for sin særegne og værdifulde frem stående på 100.000 kr. 
som tilskud til en tilbageføring af facaden. D et var en glad ku ltu rud 
valgsform and, B irgitte H am borg, der ikke behøvede at kæmpe for de 
resterende 300.000 kr. til projektet. Samme år havde Reprisen 75 års 
jubilæum. I det skrift, der blev udgivet, blev den frem tidige biografdrift 
beskrevet som usikker på grund  af konkurrencen fra T V  og video.

E t par år senere havde borgm ester E rik  Fabrin da også planer om
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“Vores biograf ’

A S F  udvider sit 
arbejdsfelt

En afskedssalut 
på falderebet

igen at privatisere Reprisen, m en på et m øde mellem borgm esteren, 
viceborgm ester B irgitte H am borg, der dengang var form and for D et 
Danske F ilm institu t, og repræ sentanter for film- og biografbranchen 
lykkedes det at overbevise borgm esteren om, at en lille biograf i K øben
havns om egn ikke kunne stå på egne ben i konkurrence med de store 
m ultiplex biografer i storbyen.

Heldigvis for Reprisen begyndte en ny storhedstid for dansk film. 
Bille Augusts “Pelle E robreren” og G abriel Axéls “Babettes gæstebud” 
opnåede Oscars i H ollyw ood i 1989 og 1990, og Ole Bornedals “N a tte 
vagten” lokkede m ange tilbage til filmens dragende verden, ikke m indst 
de unge begyndte at se danske film igen. Reprisen er således gået ind 
i det ny årtusind  med optim ism e forstærket af, at biografens udstyr er 
blevet m oderniseret og teknisk opfylder nutidens kvalitetskrav.

Adskillige generationer af Søllerød borgere har fået deres film opdra
gelse i Reprisen, som stadig har både børnefilm klub og ældrefilmklub, 
nu også suppleret med baby bio for unge forældre.

Siden 1998 har M ette  Schram m  været leder af Reprisen, og hun ind
går i rækken af m arkante ledere, som har det til fælles , at de elsker film 
og betrag ter Reprisen som “deres” biograf, et barn der behandles med 
kærlig om hu.

A r b e j d e r n e s  Sa m a r it e r  F o r b u n d

1 1962 får ASF navneforandring til A SF - Dansk Folkehjælp og består der
efter af to grupper: Arbejdersamariterne og Dansk Folkehjælp med hjælp 
til svagføre og nødlidende, ind re tn ing  af feriehjem og løsning af hum a
nitære opgaver i udlandet.

I 1989 fejrede ASFs Søllerød afdeling sin 50 årsdag med et lille ju 
bilæum sskrift. H er roser folketingsm and (S) H ans Jørgen  Jensen Sa- 
m ariterne for deres storslåede indsats gennem  de m ange år og “kipper 
med flaget fo r  den runde dag”. M en helt uventet m inder han om, “at kun 
gennem ka?np og aktiv medvirken opnår man praktiske resultater. Vi ved det 
alle sammen, og alligevel slækker vi a ltfo r ofte på initiativet, når “sejren” er 
vundet. Borgerlige, egoistiske tanker vinder på ny indpas, sætter udviklingen i 
stå -  sinker vejen frem  mod nye mål fo r  fællesskabet”. Stærke ord i et jubilæ
um sskrift: “Den sidste, der går, slukker”. O g dog. Allerede på generalfor
sam lingen i februar 1986 lød det første faresignal fra bestyrelsen, som 
meddelte, at den ville køre foreningen videre trods det lave medlemstal.
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Søllerødafdelingen havde i 1940 63 medlemmer. D et højeste antal var 
senere 92 medlemmer, og gennem snittet i perioden 1939 - 1989 lå på 68 
medlemmer. 1 1989 havde foreningen 21 aktive og 7 passive medlemmer.

M en bestyrelsen m agtede ikke at vende udviklingen. I bestyrelses
protokollen for 1989 findes det sidste livstegn fra form anden E rik  N iel
sen: “...altså bliver det nu slut med A S F  Søllerød Afdeling". Foreningen 
holdt en stor m edlemsfest i det gode kam m eratskabs ånd. Igennem  50 
år havde A SF-D ansk Folkehjælps Søllerødafdeling deltaget i et betyd
ningsfuldt pionerarbejde for sikkerheden på arbejdspladsen, i hjem m et 
og i fritiden.
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B r u g s f o r e n i n g e r n e

Fra armod til 
overflod

Brugsforenin
gernes udvikling 
i perioden 1905 
-2001

I tidsrum m et fra 1905 til 1923 blev der op re tte t fem brugsforeninger i 
Søllerød kom m unes spredt liggende landsbyer: Skodsborg, T rørød , GI. 
H olte, N æ rum  og N y  H olte på initiativ af de m ange lavtlønnede ar
bejdere. D e havde alle e t s to rt behov for adgang til billige dagligvarer 
i husholdningerne. M edlem m erne ejede brugserne og fik andel - divi
dende - af overskuddet, og brugsforeningen fik så til gengæld en fast og 
trofast kundekreds, der i m ange årtier sikrede deres konsolidering og 
udbygning.

I de første årtie r lykkedes det brugsernes uddelere og m edlem m er i 
fællesskab at udvikle forretn ingerne. M en de havde stærke m odstan
dere. A t købm ændene og grossisterne så brugsforeningerne som en 
trussel, er vel ikke overraskende, men at p artie t Socialdemokratiet også 
førte en kam pagne m od brugsforeningerne, kan godt forundre. Årsagen 
hertil lå i de første in ternationalt orienterede socialdem okraters politi
ske holdning: brugsforeningerne er etableret af “vildledende” folk uden 
for partiet, som godt kan “forvilde arbejdernes begreber”. A rbejderne 
i Skodsborgs og N y  H oltes brugser lod sig im idlertid  ikke “forvilde”, 
m en lå stø t på kursen. P artie t accepterede først brugsforeningerne på 
Kongressen i 1916, hvor der blev etableret et form elt samarbejde med det 
socialdemokratiske Kooperative Fællesforbund.

C I R K E L  K
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Konjunkturer- I 1920’erne kunne brugserne i Søllerød sogn notere en god periode,
nes udsving i de men så ind tra f det store bankkrak i 1929, som også i D anm ark  forår- 
hundrede år sagede nogle drøje kriseår med stor arbejdsløshed. Brugserne klarede 

sig im idlertid  re t h u rtig t igennem  krisen, og i årene fra 1931 til 1939 
steg om sæ tningen på landsplan ca. 25 %, mens m edlem stallet steg ca. 
30%, og Søllerød fulgte trop. D enne m arkante frem gang skyldtes dels 
brugsforeningernes lave priser, dels at deres soliditet tiltrak  folk i en el
lers usikker tid.

De nye tider E fter krigen og besættelsestiden gik det atter fremad, og i 1970erne
oplevede butiksverdenen en særdeles ekspansiv periode. K undernes 
indtæ gter og m obilitet steg, og de ønskede i stigende grad at handle 
i Superm arkeder og selvbetjeningsbutikker. D et skadede im idlertid  
m ange små “gam m eldags” brugsforeninger, og FDBs konsulenttjeneste 
foreslog derfor sam m enlæ gninger af en eller flere foreninger. M en det 
ønskede bestyrelserne ofte ikke, de ville bevare deres forretningsm æ s
sige selvstændighed. Konsekvensen blev et faldende kundeantal og en 
urentabel drift. T re  brugser i Søllerød kom m une m åtte derfor lukke: 
Skodsborg om kring  1975, og i 1988 N æ rum  og GI. H olte. D og var to 
foreninger, T rø rød  og N y  H olte, så velkonsoliderede og frem synede, at 
de i de følgende å rtie r kunne tilpasse deres virksom hed til nye forret
n ingsstruk turer, åbne markeder, øgede butiksarealer, og deraf følgende 
stigende om sætning.

Brugsen på T rø- 
rødvej ved T rørød 
Torv. Am atørfoto 
fra om kring 1955. 
(HA)

WCSfOtti
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T rørød Brugs i 
2013 er nu T rørød 
Torvs største for
retning. Foto Ole 
Tage H artm an 
(RM)

Trørød Brugs
forening

É i å
Bjarne Larsen, 
leder af Super
brugsen i T rørød. 
Foto: Ole Tage 
H artm ann  (RM)

N y Holte og 
Omegns Brugs
forening

I 1970 solgte B rugsforeningen bygningen på Trørødvej for at give 
plads for det nye T rø rød  -  Center, hvor Brugsforeningen kunne dispo
nere over større lokaler. N u  steg om sæ tningen i løbet af e t år med 50 %, 
m edlem stallet med 217 til i alt 1.200, og dividenden til m edlem m erne 
fra 2 % til 3%. Ø konom ien var k lart bedre end i de øvrige Brugsers, 
og 50-års jubilæet i 1974 blev m arkeret med en sand jubelfest. B rugs
foreningens om sæ tning og fysiske ram m er voksede stø t og roligt, og i 
1991 blev foreningen optaget i butikskæden af store Brugser kaldet Su- 
perBrugsen. Foruden at dække familiens daglige indkøb gjorde brugsen 
det nu også m uligt for m edlem m erne at foretage større uge-indkøb af 
dagligvarer og friskvarer. 1998 etablerede brugsen T rørød  V inhandel 
som en særskilt butik. D er blev i de senere år udført store forbedringer 
af lokalernes indretning, således at den store butik  i dag frem træ der som 
en særdeles velordnet og indbydende Brugs. Ledelsen af T rørødbrug- 
sen er igennem  alle årene rek ru tte re t blandt lokalbefolkningen, og den 
nuværende bestyrer, Bjarne Larsen, blev ansat så tid lig t som i 1977 og 
udnæ vnt til leder i 1990.

Brugsen i H olte åbnede i 1915 og var gået s tø t igennem  årene. I 
1970 erne ændredes købsvanerne im idlertid  også her, og m ange m ed
lem m er søgte nu til m ere leveringsdygtige konkurrenter, og om sæ tnin
gen faldt. Brugsforeningens bestyrelse indså derfor nødvendigheden af 
enten at lukke butikken eller flytte og udvide forretningen. De valgte 
det sidste og håbede på bedre tider i det nyopførte H olte M id tpunk t i 
det centrale Holte.
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D en gamle H olte-brugs på h jørnet af Øverødvej og Søvej flyttede 
således i 1977 til Stationsvej og ind i de nyindrettede lokaler i 2. etape af 
H olte M idtpunkt. Butiksarealet var på godt 700 m2, og årsom sæ tnin
gen det første år blev på 35 mio. Kr. O g Brugsen fik sin egen i begyn
delsen populære restaurant, Spisekrogen, med op til 250 gæster. Restau
ranten lukkede dog allerede i begyndelsen af 1980’erne. O m sæ tning og 
butiksareal steg til gengæld betrag telig t i de følgende år. 1 1991 lykkedes 
det derfor den nye Brugs at opfylde kravene til optagelse i kæden af de 
større SuperBrugser.

Ved bestyrelsesm ødet i m arts 1992 kunne form anden Ole Sørensen 
stolt meddele: i det første år som SuperBrugs har der været en meget stor 
fremgang i omsætningen - der er flere kunder i butikken - og regnskabet er 
“drastisk forbedret”. I foråret 1999 glædede varehuschefen Jørgen M ark  
Christensen personalet med følgende udm elding: vi har gjort det igen, vi 
er blevet udnævnt til “kvartalets varehus”, og det bliver man kun, hvis tingene 
er i orden. Tak fo r  indsatsen.” D er var gang i halvfemserne!

E fter disse frem gangsrige år rykkede SuperBrugsen i 2001 op i 
Kvickly-Klassen og disponerede nu over ca. 1200 m2 butiksareal og et

Brugsen i Holte lå 
indtil 1977 på hjør
net af Øverødvej 
og Søvej. H er et 
foto af den lokale 
fotograf Jellum  fra 
1969. (HA)

SuperBrugsen

Kvickly
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Den nye brugs i 
H olte blev i 1977 
indrettet i kom
munes nye ind
købscenter, Holte 
M idtpunkt. Foto 
fra 1980. (HA)

H enrik  Fisker, 
leder af Kvickly i 
Holte. Foto: Ole 
Tage H artm ann 
(RM)

En florissant 
periode

m edlem santal på 7.000 sam t et s to rt antal købende ikke-medlemmer. 
Brugsen havde 7-8 forskellige vareafdelinger med udvalg i tekstil, lege
tøj, køkkenudstyr, rad io /T V  og dagligvarer, vin og delikatesser samt en 
selvstændig slagterafdeling med kød, fjerkræ og et r ig t udvalg af pålæg
- alt sam m en m eget fjernt fra fortidens triste arm od i N æ rum brugsens 
slagterudstilling anno 1919, med for 10-15 øre leverpostej og spegepølse 
til hele arbejderfam iliens daglige frokost. V areudbuddet er nu næ rm est 
uendeligt, priserne rim elige, og Kvickly er åben for alle købere, både de 
m indrebem idlede og de forvænte H olte - kunder med bil, pels og penge 
på kontoen..

Hvis vi følger denne frem adskridende beretn ing  af brugsforeninger
nes forsyning af dagligvarer gennem  de hundrede og et år, 1905 -  2006
- er vi vidner til en iøjnefaldende udvikling fra arm od til overflod. D et 
svarer helt til udviklingen på andre om råder under liberalismens faner, 
hvor grundtem aet for handelsvirksom hed er det helt enkle: Vind -  eller 
gå under! I Søllerød var der tre, der gik under: Skodsborg, Nærum, og GI. 
Holte, mens to bestod ildprøverne: Trørød Brugs, der rykkede op i kate
gorien Superbrugsen, og Holte Brugs, der voksede til maksimum: Kvickly 
i H olte M idtpunkt. Begge har k laret sig stæ rkt igennem  den lange pe
riode på næsten et hundrede år som leverandører til lokalbefolkningen 
i det gamle Søllerød.
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•m idtpunkt

Brugsen i Holte M idtpunkt voksede støt, i 1991 blev den til en SuperBrugs og i 2001 ophøjet til Kvickly- 
status. Foto Ole Tage H artm ann, 2012. (RM)

N æ r u m  a n d e l s b a g e r i

I 1953 opførte Andelsbageriet en ny butik  i N æ rum  Hovedgade, og kort 
efter blev de to udsalg i H jortekæ r og Lyngby overtaget. D et var gode 
tider, og da bageriet i 1957 havde 50-års jubilæum, samlede form anden 
K nud Parsager hele personalet ved et glas vin og overrakte hver enkelt 
en kuvert med et beløb. Form anden fik et elektrisk ur, og senere var der 
a rrangeret fest på Rudersdal K ro  for repræsentantskabet. F lot, og sik
kert dyrt, men pengene var der!

Kurven hiækker T i år senere, da forretn ingen  havde 60-års jubilæum, udeblev fest- 
-fa litten  truer stem ningen im idlertid  helt og holdent. D er var nu opstået en veritabel 

bageri-krise som følge af den stigende industrielle brødfabrikation og 
de derm ed følgende sam m enslutninger af forhandlere. De sjællandske 
fællesbagerier havde store problem er -  også N æ rum  Andelsbageri. Be
styrelsen ville ikke deltage i en sam m enslutning, som reducerede dens 
selvbestemmelsesret, men i 1981 vedtog den dog at forsøge en sam m en-
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_______

Sådan så den sidste brugs på hovedgaden i N ærum  ud kort før lukningen i 1988.1 baggrunden skimtes N æ 
rum  Andelsbageri med den karakteristiske skorsten. I dag er det hele væk og e rstattet af henholdsvis N ærum  
Gymnasium og et moderne supermarked i betonbrutalistisk stil. Foto fra 1987 (HA)

lægning med et H illerød bageri. D ette bageri gik im idlertid pludselig i 
betalingsstandsning og fyrede alle m edarbejderne. Så var den fugl flø
jet. I de kom m ende år drøftede bestyrelsen perm anent bageriets fo ru ro 
ligende underskud, forårsaget af faldende salg og stigende udgifter til 
lønninger og reparationer af de forfaldne bygninger.

Fra spøg til alvor M id t i alle genvordighederne slap form anden H ans Jørgen  Jensen i 
1983 galgenhum oren løs. I en skrivelse til brugsforeningerne hed det: 
“1 1982 blev bageriet 15 år -  et jubilæum vi gerne ville have fejret, men øko
nomisk var det ikke muligt. Den kendte hårde konkurrence i brødbranchen 
var nær slået os ud, men som et a f  landets 3 fællesbagerier har vi overlevet 
krisen, og nu bliver vi også 100 å r -  hvis!!! vi fortsat kan styrke det kooperative 
samarbejde” D et lød sådan set m eget m orsom t - men bestyrelsen kunne 
ikke reducere det svimlende underskud, og fra 1990 deltog bageriets 
bekym rede, autoriserede revisor i bestyrelsesm øderne .
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Andelsbageriet i N æ rum  fotograferet om kring 1960, mens det endnu gik godt. I baggrunden skimtes Brugs
foreningens forretningsbygning ved svinget på N æ rum  Hovedegade (HA)

D en endelige dom faldt i revisionsprotokollatet for regnskabsåret 
1991. H era f frem gik det, at selskabet ikke kunne fortsæ tte sin drift 
uden økonom isk tilskud og en æ ndret organisation, og disse betingelser 
kunne bestyrelsen ikke opfylde. D en vedtog derfor at indstille bageri
ets opløsning til repræ sentantskabet og en generalforsam ling afholdt 
den 18. m arts 1993. Begge disse forsam linger godkendte bestyrelsens 
forslag, o g Andelsbageriet fo r  Nærum og Omegn var derm ed opløst. D et 
var nødvendigt, m en ikke uden vemod, at m an derm ed sagde farvel til 
en af de ældste og traditionsrige industrivirksom heder i Søllerød K om 
m une. Bygningerne blev udlejet til forskellige handels- og håndværk
virksom heder, og et privat bageri blev opretholdt i forhuset indtil 2008. 
M en sørgeligt nok blev de historisk værdifulde bygninger nedrevet i 
novem ber 2010 for at give plads til e t anm assende forretningskom pleks, 
som k raftig t reducerer skønhedsvirkningen af det overfor liggende, ny
anlagte parkanlæg.
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I 1978 fejrede 
Socialdemokratiet 
i Søllerød sit 90 års 
jubilæum. I den 
anledning frem
stillede Venstre i 
Søllerød denne hyl
destplakat til par
tiet med de første 
fem socialdemo
kratiske medlem
mer af sognerådet i 
1901 og med de fire 
socialdemokratiske 
medlemmer af 
kommunalbesty
relsen 1978 indsat 
som fotomani
pulation. Bagerst 
står købmand Lars 
Chr. Engelsen, 
tømrersvend Lars 
Petersen, maski
nist og avisbud 
Johan W ilm ann, 
skomager David 
Pedersen og 
arbejdsmand Lars 
P. Jensen. Forrest 
ses hovederne af 
fuldmægtig Ulla 
Hansen, skole
inspektør Jørgen 
Schunck, cand. jur. 
Erik H yldstrup og 
ekspeditionssekre
tær Kjeld Lund.
D et originale foto
grafi fra 1901 kan 
ses i første del af 
Socialdemokratiets 
historie i Søllerød, 
Søllerødbogen 
2011, s. 47. (HA)

S l u t n i n g : F r a  l a n d b o s a m f u n d  t i l  v e l h a v e r f o r s t a d

Fra en beskeden begyndelse i november 1888 i et lille bræ ndeskur i 
N æ rum  fik Socialdem okratiet bistået af den sam tidig voksende fagbe
vægelse med årene så stor tilslutning, at det i ved valget i 1898 kunne 
indtage 5 pladser i sognerådet. I en periode fra 1917 til 1921 var partie t 
for første og eneste gang i flertal. Fler fik p artie t bl.a. vedtaget det første 
a lm ennyttige boligbyggeri i kom m unen.

Siden har Socialdem okratiet i sognerådet/kom m unalbestyrelsen 
m åttet virke på et m indretals præmisser. M en p artie t har i det meste af 
tiden kunnet indgå i et godt samarbejde med de borgerlige partier og 
derved opnået gode resultater med socialdem okratisk fingeraftryk. D et 
gælder boliger, skoler og socialom rådet, endvidere kom m une- og fred
ningsplanerne. D en grønne kom m une blev bevaret, m en m an sikrede 
samtidig, at alm indelige m ennesker også kunne få m ulighed for at bo i 
Søllerød.
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U den for arbejdet i sognerådet/kom m unalbestyrelsen har Social
dem okratiet også på en lang række om rådet øvet indflydelse på kom 
munes udvikling. I krigsårene og i efterkrigsperioden tog Socialdem o
kratie t flere initiativer, som skulle mindske de værste følger af krigen. 
D et gjaldt brændselssituationen med tørvegravning, bekæmpelsen af 
arbejdsløsheden, sikring af passende boliger til de husvilde, sengeudlej
n ing  til m indrebem idlede, oprettelse af A rbejdersam ariterne og anlæg
gelse af kolonihaver.

M ere langsigtet fik socialdemokratiske projekter også indflydelse på 
kom m unes udvikling. D et gælder opbygning af fagforeninger, koopera
tionen med N æ rum  og O m egns Andelsbageri og oprettelse af brugser i 
Skodsborg, H olte, N æ rum , GI. H olte, GI. H olte og T rørød . På frivillig 
basis blev en række foreninger stiftet med socialt eller ku ltu relt sigte, 
hvor m edlem m erne samledes solidarisk om  et fælles engagem ent f.eks. 
Arbejdernes Radioklub. D et m est betydningsfulde af disse initiativer 
var dog utvivlsom t oprettelsen i 1924 af Søllerød A fdelingen af A rbej
dernes O plysningsforbund (AOF), der bl.a. skabte de lokale teatre: “Søl
lerød Scenen” og “K ælder T eateret”.

Sam m enfattende kan m an fastslå, at uden Socialdem okratiet var Søl
lerød K om m une ikke blevet den m angfoldighedens velhaverforstad, den 
er i dag - med plads også til alm indelige mennesker.

En ledende socialdemokrat 
på besøg i Søllerød 1954. 
D et er den kommende stats
minister, 1955-60, H . C. 
Hansen, der på Rudersdals- 
vej deltager i fejringen af 
en lokal socialdemokratisk 
pioner, Jens Peter Ander
sen, kasserer i M urernes 
Fagforening for Søllerød og 
Omegn. (HA)
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1. Perioden 1952 -  2007.

Jens Johansen: Fra seks landsbyer til syv bydele.
Historisk-Topografisk Selskab for Søllerød Kommune, 1988.
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G unnar Sandfeld: Det kommunale styre i Søllerød. Bd. II. 1943-1978.
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2. Socialdem okratiets Visionsudvalg.
D et lokale Socialdemokratis arkivmateriale. H istorisk Arkiv for 
Rudersdal Kommune (HA)

3. “Søllerød O rientering”
D et lokale Socialdemokratis arkivmateriale. (HA)

4. Københavns Amtsråd.
“En overset succes" under redaktion af Niels Ejersbo og Klaus Petersen 
Samtale med Birthe Hyldstrup, tidl. amtsrådsmedlem (S)

5. M enighedsrådene
Arbejdermuseets “arkiv:” “Den danske arbejderbevægelses programmatiske 
dokumenter og love. 1871 -  1913”

“Socialdemokraterne i Søllerød 1888 -  1988”, udgivet i anledning af partiets 
100-årsdag.

6. De almene boliger  

Litteratur:

Niels Peter Stilling og Troels Jorn: “Billige boliger i Søllerød Kommune — Buskehøj 
og byfornyelsen 1919-1994 -  Udgivet af Boplan A/S i samarbejde med Søllerød 
M useum ”, 1994, 2. udg. 2004.

“50 år -  GI. Holteholigselskab -1948-1998”.

“Stormfulde Højder -  Beretninger om livet i Skoleparken -  1948-2004”.

E rik  Hyldstrup: “Socialdemokraterne i Søllerød -  1888-1988”.

“Søllerød almennyttige Boligselskab -  1943-1993”.

H.P.Andersen: “Arbejderbevægelsen i Søllerød Sogn”. Søllerødbogen 1950.

7.Kolonihaverne
Mundtlig beretning fra  Per Ysbæk Nielsen, der har været stærkt involveret i 
haveforeningen.

N otat fra fhv. skoleinspektør og viceborgmester Jørgen Schunck.
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8. Reprisen.

Niels Peter Stilling og Bjarne Håkansson (red): “Biografer i Søllerød 1919-1994”. 
Udg. i 1994 af Søllerød M useum og Reprisen.

9. AOF

Arkivmappe om AOF i H istorisk Arkiv for Rudersdal kommune.

Samtaler med H anne Jensen, tidl. leder af aftenskolen, og den nuværende 
leder H anne Blom

10. Søllerødscenen.

“Sollend Scenen. Det nære Teater. Deres Teater”,
udgivet i forbindelse med Søllerød Scenens 50års jubilæum, 2008.

11. Nærum  Andelsbageri

H istorisk arkiv for Rudersdal kommune: Forhandlingsprotokoller for
“Andelsbageriet fo r Nærum og omegn". Reg, nr. 2007/99. ks. 21-23.

G unnar Sandfeld: ‘'Søllerødsom det var engang". Bind 3, 1975.

12. Arbejdernes Samariter Forbund.
Historisk arkiv for Rudersdal kommune: A.S.F. 3 protokoller årgangene 1929
-  1989. Reg. nr. 1991/29.

50-års jubilæumsskrift 1939-1989.

Søllerød T idende 3. august 1938.

ABA - Arbejderbevægelsens Arkiv og Bibliotek. Diverse tryksager,

ASF Jubilæumsskrifter 1937 og 1957.

13. Sollerøds Brugsforeninger.

H istorisk arkiv for Rudersdal kommune har leveret Brugsforeningsarkivalier 
fra GI. Holte nr. 2005/142, Kvickly i Holte 2009/143, samt T rørød og 
Nærum .

Arkiverne fra Skodsborg og Øverødvej/Søvej mangler.

Følgende littera tur har været anvendt:

Forbrugerejede butikker i Danm ark. FDB. 1992.

FDB 100år.l996.

Brugsforeningsbevægelsen. FDB. 1994.
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og

Søllerød Tidende
L ø r d a g  d .  2 9 .  J a n u a r  1927 U d g a a r  h w e r  L ø r d a g  I . A a r g a n g

Lokalaviserne
Det stod i avisen 1927

A f  Morten Trommer

Historisk A rkiv fo r  Rudersdal Kommune råder over en komplet samling a f  
lokalaviser fra  Søllerødegnen. Her er lokalaviserne udkommet regelmæssigt 
siden 1915.

Morten Trommer er født 1953 og har været fast ansat på Rudersdal M u 
seers arkiv siden 1998. Den tilbagevendende artikel med beretninger fra  Søl- 
lerødegnens lokalaviser er nu nået frem, til året 1927.

E n  o v e r g a n g s p e r io d e

I 1920’erne var industrialiseringen af det danske sam fund for alvor slået 
igennem  og i Søllerød K om m une var forandringen af det landbrugs
sam fund, m an kendte fra 1900-tallets begyndelse, total. Industrialise
ring  og ny teknologi havde betydet en forandring i livsstil, men også 
bybilledet var fuldkom m en ændret. Landom råderne lignede sig selv, 
m en i byom råderne som H olte og Vedbæk, var der sket store foran
dringer. E n  af de store forskelle var kloakeringen. D e stinkende, åbne 
rendestene var væk. Spildevand, indholdet fra na tpo tte r og regnvand, 
der før havde løbet i gaderne og givet en forfærdelig stank, var nu fø rt i 
rø r under jorden. M øddingerne med deres fæle lugt og sværme af fluer 
var også forsvundet til fordel for renovation. Kloakdæksler og riste ved
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Stationsvejín i J-íolte

Bybilledet forandrede sig meget i begyndelsen af 1900-tallet. H er to fotos fra Holte Stationsvej, der er opta
get fra samme vinkel med ca. 25 års mellem rum, henholdsvis om kring år 1905 og 1930. (H istorisk Arkiv = 
HA)

rendestenene, var nu en naturlig  ting. Selv om  vejene flere steder stadig 
var belagte med grus eller sam m entrom lede skærver,' var de m est trafi
kerede veje brolagte eller asfalterede eller ved at blive det. E t eksempel 
var Geels Bakke, der blev brolagt i 1927. Fodgængerne havde fået fortov 
flere steder i kom m unen. Fortovets kantsten havde stor betydning. D en 
gjorde, at vandet fra vejene løb ned i kloakkerne i stedet for husenes 
kældre. Ydermere kunne fodgængerne nu gå tørskoede og uden at få 
bukser og de lange kjoler tilsm udsede af m udder og vand, når det reg
nede. Samtidig betød kantstenene, at fodgængerne var i sikkerhed for 
bilerne .2 E n  anden ny ting, der ikke alene gavnede fodgængernes sikker
hed, m en hele trafiksikkerheden, var gadebelysningen, der efterhånden 
fandtes i det meste af kom m unen. Trafikken på vejene var i stærk vækst. 
Fra at have bestået af fodgængere og hestevogne, var cykler og biler nu
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blevet dom inerende, og busser var ligeledes en fast bestanddel af bybil
ledet, hvor også færdselsskilte var ved at blive alim indelige.’ De m ange 
biler indebar endvidere, at flere nye benzintanke dukkede op både på 
Strandvejen og Kongevejen.

Telefonen betød en ny og hurtigere måde at kom m unikere på, og te 
lefonledninger og elledninger satte sit præg på landskabet. I butikkerne 
satte de nye m assefrem stillede varer deres præg. Forretn ingerne rekla
m erede for varerne i form  af skilte og malede reklam er på facader og 
gavle. U dstillinger i v induerne havde stor betydning, og der blev b rug t 
m eget tid og energi på at opbygge disse. Da de udstillede varer skulle 
kunne sælges, og de ofte stod et stykke tid i vinduerne, blev der, for at 
skåne dem m od sollyset, opsat m arkiser over den enkelte forretning. 
N oget de forbipasserende kunne nyde godt af under en regnbyge. Fle
re forretn inger havde fået elektrisk lys i deres vinduer, så varerne også 
kunne friste og beundres efter m ørkets frem brud. Ved juletid blev der 
gjort særlig m eget ud af butiksvinduerne. F orretn ingerne konkurrerede 
indbyrdes om  at have de flotteste juleudstillinger, og ofte tiltrak  de så
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store skarer af tilskuere, at der opstod kø foran vinduerne.
A lt dette  medvirkede til at forandre byom rådernes udseende og var 

med til at sætte sit præg på hverdagen i Søllerød Kom m une. D et var 
en ny tid i forhold til århundredskiftet: De m oderne tider var for alvor 
begyndt.

A v is e n  o g  S ø l l e r ø d  T i d e n d e  1927.

Søllerød Kom m unes to lokalaviser Søllerød T idende og Avisen blev 
slået sam m en ved udgangen af 1926. D en nye avis fik navnet “Avisen og 
Søllerød T idende”. Sam m enlægningen betød ikke noget for avisens po 
litiske indhold. I avisens form ålserklæring fra den 8. januar, var der ikke 
et ord om  politik. G rundholdningen  i avisen var af borgerlig observans, 
vel næ rm est konservativ, men avisen var ikke tilk n y tte t et bestem t parti. 
Avisen var m eget optaget af den store arbejdsløshed, der i 1927 nærm ede 
sig 25% .4 1 flere af avisens ledere opfordrede den både de private og det 
offentlige om at gøre noget ved arbejdsløsheden, om at vise “sam m en
hold og sam fundsfø
lelse” så “Klassehad og 
gamle indgroede For
dom m e ikke faar Lov 
til at stikke H ovedet 
frem ”/  Avisen argu
m enterede for, at man 
før har “set, at der net
op i de vanskelige T ider 
er groet noget sm ukt 
frem, noget der har haft 
Bærekraft og Evne til at

D er blev gjort meget ud af 
udstillingerne i forretn in
gernes vinduer. H er er det 
købmand Steger på Holte 
Stationsvej, der reklamerer 
med egyptiske og virginia 
cigaretter. Foto: J. Hesbech, 
1925. (HA)
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D et var ikke kun i 
vinduerne, at man 
opbyggede sirlige 
udstillinger af va
rerne. H er er vi 
indenfor i Stegers 
købm andsbutik på 
Holte Stationsvej i 
1927. (HA)

løfte e t Folk frelst gennem  Brændingen”/  Avisen bakkede da også kraf
tig t op om  et forslag i R igsdagen om  at iværksætte store vejarbejder, der 
skulle finansieres med 3-4 årige lån og dækkes gennem  m otorafgiften .7 
Som sædvanlig blev der holdt et vågent øje med kom m unens budget, 
og da vejbelysningen stadig var et v ig tig t emne, affødte kom binatio
nen af disse to em ner straks kom m entarer. Som avisen skrev i et ind 
læg, var besparelserne på kom m unens budget af det gode, dog mente 
den, at besparelserne i form  af indskræ nkning af gadebelysningen var 
unødvendig. Avisen kunne da også allerede den 22. januar meddele, at 
det gik som spået, indskræ nkningen af vejbelysningen var bortfaldet. I 
et interview  med vejudvalgets form and, g artner Lendal fra GI. H olte, 
begrundedes tilbagetræ kningen af forslaget med de m ange klager især 
fra Vedbæk- og H olteom rådet, hvor flere borgere havde tru e t med at 
fraflytte kom m unen. D ette  kunne, som hr. Lendal påpegede, blive en 
“dyr sparsom m elighed”/  D e m ange nye love og forordninger, der hørte
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denne tid til, forårsagede reaktioner i avisen. H er blev lovene ofte op
fattet som et indgreb i den personlige frihed. Da pligt til at bruge skor
stensfejer blev indført, var avisen imod og m ente, at kontrol var godt, 
men selvkontrol var bedre.

D et journalistiske stof bestod for det m este af korte notitser med 
nyheder fra kom m unen. Disse nyheder var m eget forskellige, da det var 
alt fra kom m unens politik  til “ ni m atadorer i L’hom bre”.9 Avisen kunne 
dog rapportere om rig tig  m ange trafikulykker i 1927, og der var sto rt 
set ikke et num m er uden notitser om  et eller flere trafikuheld. M an kan 
vel godt sige, at avisen brugte  opsøgende journalistik , men det skete 
som regel på opfordring fra læserne. Da ryg te t sagde, at et kom m unalt

Vore Virksomheder.
Dampvaskeriet „Sødal“

I Serien ’’Vore 
V irksom heder” 
publicerede ’’Avisen 
og Søllerød T iden
de” undtagelsesvist 
fotos. H er er det 
dampvaskeriet 
’’Sødal” ved Sølle
rød Sø, der præsen
teres. ’’Avisen og 
Søllerød T idende” 
6.8.1927. (HA)

Idag  gæ lder O m talen  en  |Virk- 
>mhed, d e r bæ re r N avnet »Sø- 
il«, en  V irksom hed so m  er 
m indelig  ke n d t i H ovedstaden  
l  d e n s O m egn , o g  som  e r  en 

S o g n e ts  m e st be tydelige, vel 
fsaa en  af d e ts  æ ldste, m aaske 
in  æ ld ste . M an skal nem lig 
a  lang t tilbage  i T iden, som  til 
arene  fø r den  fø rs te  sle sv ig ske

d a g s  Vis lige indtil A aret 1804, 
d a  den nuvæ rende  Indehaver 
C h r . C h ris to ffersen  Iraad te  til .

I d e  m ellem liggende 50 Aar
voksede  Forre tn ingen  jæ vnt, m en 
s ikkert fø rs t u nde r S tifteren 
C lau se n s  F øre lse  (han d ø d e  1876) 
o g  derefter u nder h a n s S ø n s 
N iels C h ris to fferse n s Ledelse. 

M ed A aret 1804 in d tra ad te  der

be tydelig ste  h e r paa ¡P ladsen , og 
tilm ed til en  af d e  fø rende  he r
til lands inden fo r sil V irksom heds- 
om raade.

I indevæ rende F o raar ha r H r. 
C hris to ffersen  fo re taget e t nyt 
F rem stød  af be tydelig t O m fang , 
idel de r er blevet in d re tte t et 
nyt m æ gtig t M askinan læ g, der 
har fo rt Isvæ rket frem  til a tv æ re  
det be tydelig ste  i L andet, den 
e n es te  jæ vnby rd ige  sk u ld e  da 
væ re  de fo renede  B ryggerier.

Vi havde forleden  D ag  Lejlig
hed  til a t se  V irk som heden  i alle 
d e n s D etailler u n d e r  H r. C h ris to f
fersens F ø re rsk a b . D et vil her 
væ re  uoverkom m elig t a t g a a  i 
E nkelthede r. Vi kan kun  sige, 
a t m an  bliver ga n sk e  im poneret 
over, hvad en  enkelt M and her 
h a r opnaaet

Vi re tter  — u n d e r  vo r T u r 
ru n d t i d e  m ange Lokaler — for
skellige Spø rgsm aa l til vo r e lsk 
v æ rd ige  F ø re r.

—  D e o v e rto g  a ltsaa  S tyret 
1804?

— Ja, sva re r H r . C . ,  je g  gik 
d e  fø rste  Par Aar i den  gam le 
S kure  — de t g æ red e  i m ig  — 
o g  saa  vovede jeg  S p rin g e t.

—  H vilket S p rin g ?
—  Jeg  g ik  o v e r til M askin- 

drift. M it V askeri e r  e t af de, 
d e r fø rst h e r  i L andet to g  M a
sk inerne  i B rug .

—  H vem  v ask er D e fo r?
— V askeriet h a r to  A fdelinger,

en  for H ush o ld n in g sv a sk  o g  
M anchetlinned  o g  en S o igne- 
ringsansta lt, hv o ifra  vi leverer 
D æ kketø j til H ote ller, R estaura
tioner, P e n sio n a te r, sam t S e rv iet
te r  til B arberer o g  F riso ie r i K o
b e nhavn  o g  v id ts trak te  O m e g n . 
Vi ha r 14 Ind leve ringskon to rer i 
H o v ed stad e n s fo rskellige Bydele, 
fo r a t frem m e h u r tig  o g  præ cis 
E kspedition .

— D er m aa jo  væ re  m eget at 
g ø re  m ed a t he n te  o g  bringe  
S agerne  ?

— Ja, d e r  er nok  a t g ø re  d a g 
lig  for 5  Biler o g  e t Par H este- 
kø retø jer.

Vi s to d  nu  overfo r en  D am p
kedel af m æ gtige  D im en sio n er.

— Ja, de t e r  en  hel K raftkarl, 
sm iler " C , d e n  ha r 350 H . K .,  
o g  e r  den  s tø rs te  i D anm ark . 
D er kan nu  frem stilles 50  T o n s  
K rystalis dag lig  o g  tihned  et 
P roduk t, so m  je g  ved, er de t 
m est fu ldkom ne i D anm ark.

—  H v o m a ar g ru n d ed e  d e  Is
væ rket?

— Jeg  lagde ud  1913 — og  
nu iaar ha r vi a ltsaa  b rag t V æ r
ket o p  paa e t N iveau, saa  jeg  
k u n  ha r en  jæ v nby rd ig , nem lig 
d e  fo renede B ryggerier.

Vi m øder nu  den  fjerde G ene
ration , S ø nnen  M ichael. — D enne  
V ej — o g  vi be finde r o s  i en 
ny  V erden : F a rv ern es.

M ichael C h ris to ffersen  kom  1921 
h jem  fra U dlandet, sæ rlig  u d d a n 

net I F a rvekunsten , de r bl. a. 
kan g ø re  gam m elt til ny t, o g  
hvo r alle P letter fjernes.

I d e  fo rløbne  6 Aar har Af
de lingen  for Fa rvn ing  o g  kem isk 
R ensn ing  tiltvunget s ig  en Plads 
inden fo r den  V erden , de r hedder 
»Sødal*.

— H vor m eget ha r D e n u  b y g 
get, o g  hvo r m ange  M ennesker

beskæ ftiges  de r?
— D er er nu  bygget p raktisk 

talt ove r de l hele, ialt e r  ca. 6000 
□  A len u n d e r  T ag, o g  jeg  har 
g e nnem sn itlig  50  å  75 P e rso n er 
i m in T jeneste.

— M an siger jo  o fte, a t Tøjet 
lider ved V ask i d e  s tø rre  V aske
rie r .

—  Ser De, sva re r H r. C., i 
g am le  D age  var de t Skik, at 
m an  vaskede  i A aer o g  Søer, i

b lød t V and, o g  det g ø r  vi I 
vi har 25 K ubikm eter blødg 
V and i T im en m ed 70  0 Rear 
frem kom m et ved A fkøling af 
stillat, o g  det V and  vi beny 
s lam m er fra eg n e  a rte  siske 
ringer.

Vi skrev , d a  vi i s in  T id | 
b e gynd te  O m ta len  af indenso  
V irksom heder, a t d e r  fandtes

Del, d e r tilførte  Kom m u 
V æ rdier udefra. »Sødal« ti 
hø re  til en af d e  m est fr 
træ den de  i saa  H enseende . I 
e r e t sto lt M o num en t om  E 
og  Villie —  til Æ re  for 
M and — o g  til G avn  for K 
m unen .

n em lig  A aret 1842, fo r at 
a e  fo rgæ ves e fte r d e n n e  Virk- 
im hed .
I A aret 1842 g ru n d e d e  C . 
lausen  —  d e n  n uvæ rende  Inde- 
ivers B edste fader — e t saakaldt 
indvaskeri ved Sø llerød  Sø, 
x  . l iv o r  V irk som heden  ligger 
;n D ag  i Dag.
D er b e g y n d tes  i al B eskeden
id o g  fo rtsa tte s  paa  d e n  - 
m  m an  sig e r — g o d e  gam m el

en V en d in g . N iels C h ris to ffer
s e n s  S øn , den  nuvæ rende  Inde
haver, C h r. C hris to ffersen , der 
nu er g o d t d e  H alvhund rede, 
va r nem lig ladet m ed E nerg i, 
V ovem od o g  e t fre jdigt H um ør, 
so m  han  h a r bevaret gennem  
de m ange A ars K am pe.

O ennem  d e  s id ste  30  Aar har 
han, b is taa e t a f s in  fo rs taa en d e  
o g  v irkelystne  H u stru , fø rt sin 
V irk som hed  frem  til en af de
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hundehus skulle have kostet 1200 kr., var det således en “m eget ag te t” 
borger, der gjorde avisen opm ærksom  på sagen. E n  stor del af den jour
nalistikske form  bestod af interviews.

D en nye avis opfordrede borgerne til at bidrage aktivt med indlæg 
til avisen. D ette  havde et praktisk form ål, da avisen ikke havde m ed
arbejdere nok til at dække lokalom rådet. M ange læsere fulgte avisens 
opfordring til at bidrage med indlæg, og læserbrevene fyldte en del. D et 
underholdene stof bestod ofte af fortsatte artik ler af oplysende karakter, 
som f.eks “T ræ k af Søllerød Kirkes h istorie” og “Vore virksom heder” en 
serie, der beskrev forskellige virksom heder i Søllerød K om m une. Som 
det var m eget alm indeligt i datidens danske aviser fandtes en føljeton i 
form  af en fortsat rom an. Avisen havde, som noget nyt, fået en huspro
fet, “O nkel H an s”, der ved flere lejligheder skrev en satirisk sang om  et 
aktuelt emne. Avisen indeholdt fortsat officielle meddelelser og m ed
delelser om  gudstjenester, m ælkepriser og køreplaner. A nnoncer var en 
vigtig  del og fyldte over halvdelen af avisen. Stadigvæk var det m eget 
sparsom t med illustrationer i en tid, hvor både illustrerede ugeblade 
men også aviser og især “de nye” formiddagsaviser, var begyndt at bruge 
illustrationer i stor stil.

AVISEN OG SØLLERØD T ID E N D E .
8. JA N U A R  - 31. D E C E M B E R  1927.

O m råde: Søllerød K om m une. Udgivere: A. Lauridsen og H .R  Nielsen. 
Redaktør: A. Lauridsen. Redaktion: H jørnet af Stationsvej og Kongevejen, H olte. 

Udgivelseshyppighed og tid: 1 g/uge, lørdag.
D e efterfølgende artik ler er afskrift fra avisen og er gengivet med de trykfejl,

der m åtte være.

A v is e n  o g  S ø l l e r ø d  T id e n d e

08.01.1927 D et glæder os allerede nu ved U dsendelsen af de forenedes Blades første
N um m er at kunne meddele, at den skete Sam m enslutning af de to Blade 
har vundet udelt T ilslutning.

Fra alle Sider har det lydt: D et var da fo rnuftig t -  og til Lykke med 
Frem tiden.

D et har vist sig, at vore A bonnenter har m odtaget M eddelelsen om 
de to  Blades Forening med Forstaaelse, eftersom  de næsten alle har for
nyet deres A bonnem ent, og fra vore m ange A nnoncørers Side har der
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Den smukkeste og omhyg- 
geligste

kem . Rensning 
og Farvning

leveres af

SØDÅL - HOLTE
Telf. Holte 72 & 73
Et F o r s ø g  vil o v e r b e v i s e  D em .

Hurtig Levering 

og billige Priser.

Selv om fotogra
fier i begyndelsen 
af 1900-tallet 
kunne publiceres 
forholdsvis billigt 
og teknisk tilfreds
stillende var en 
yndet form for il
lustrationer fortsat 
tegninger, som 
her i en reklame 
for dampvaskeriet 
’’Sødal”, 2.4.1927 
(HA)

ligeledes været udelt T ilslutning.
V i takker h jerteligt for alle de gode Ønsker, der har været bragt os, 

og for den T ilslu tn ing, der er vist os.
D et er derved blevet os m uligt at fremskaffe et Blad, der indenfor 

Søllerød K om m une har en stor udbredelse -  den største noget Blad vel 
har her. For N æ ringslivet er der tilvejebragt et O rgan, der sikkert er 
af virkelig Værdi for dels Bekendtgørelser. For vore Læsere skal vi gøre 
vort yderste for, at der gennem  vort Blad gives dem U nderre tn ing  om, 
hvad der forfalder af alm en V igtighed indenfor K om m unens O m raade, 
af og til dette Øjem ed tillader vi os at indbyde dem alle til at være vore 
M edarbejdere ved at tilsende os M eddelelse om  Begivenheder indenfor 
deres Kreds; derved vil m an i højeste G rad stø tte  vores Bestræbelser. 
At Bladets Spalter altid staa aabne for Indlæg vedrørende Sognets Sager 
og T ildragelser, er en selvfølge. -  D røftelse af Sam fundsproblem er er 
ligeledes velkomne.
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08.01.1927 B u d g e t t e t

12.02.1927

N atu rlig t og rig tig t var det, at Form anden lyste efter yderligere Bespa
relser; vi leve jo i T ider, hvor O rdet: “N u  maa alle spare” har Gyldighed. 
M en desværre maa vi tilstaa, at der vist ikke er m eget m ere at opnaa.

D et ene Punk t, hvorpaa m an under Raadets D røftelser var inde, var 
Spørgsm aalet om en Indskræ nkning af Vejbelysningen, og det har jo al
lerede vist sig, at m an er gaaet til en saadan. Kl. IIV2 - en halv T im e før 
M idnat -  slukkes der overalt i Søllerød K om m une. M an sparer herved 
ca. 2500 Kr.

V i har en m ægtig Respekt for dette “svim lende” Beløb -  men vi kan 
ikke se re ttere  -  undskyld at vi siger det -  at her har m an vist “traad t i 
Spinaten”.

D e t har altid fra flere Skatteyderes Side lydt: “Ja, Vejene og Vejbelys
ningen er jo det eneste, vi faar for vore Skatter”.

D irek tø r Schouboe udtalte for flere Aar siden i et Sogneraadsm øde 
disse O rd: “H eller en godt oplyst god Vej”. -  Altsaa: D engang satte man 
m egen Pris paa Vejbelysningen -  og at m an gør det dén D ag i Dag, ja 
det vil Sogneraadet sikkert kom m e til at sande. V i kan allerede høre de 
“kærlige” O rd, der vil falde fra de Rejsende, der M andag N at ankom 
m er med T oget for hjemgaaende og fra de, der maa bryde op Kl. 11 fra 
e t behageligt Samvær. Vi spaa: D et vil ikke vare længe, inden m an gaar 
tilbage til de gamle Tilstande.

At der skal økonomiseres -  det er oplagt. M en denne Opgave ligger 
efter vor M ening paa andre Felter end Vejbelysningen. Fortidens Synder 
har vi at trækkes med. U nødig  flot har m an været paa m ange O m raader 
i Stat og K om m une deraf vores kolosale Gæld. D er maa “holdes inde 
med Skydningen”, det vil sige vi nødes til at standse N yforanstaltn inger 
og maa indskrænke os til den nødvendigste Vedligeholdelse.

M en at afskære Befolkningen, der gennem  Slægtled er afvænnet med 
at se og at kunne orientere sig i M ørke, fra Vejenes Belysning for at 
spare 2500 Kr. paa et M illionbudget -  det tro r vi ikke er gørligt i Søl
lerød Kom m une.

H u n d e h u s  m .m .

“Ach, Herren maatte nok sætte et Nul tir. (Jesper i Jakob von Thyboe).
Vi har h ø rt, at der ude om kring  i K om m unen gaar nogle H istorier 

af den Slags, der begynder med “H a r De h ø rt?” eller: M an siger ganske 
bestem t, at o. s. v. -  og, som ender med: “Ja, det lyder u tro lig t, men det

197



skal være ganske bestem t”.
H istorierne drejer sig om  den kom m unale H und -  eller re ttere  om 

sammes kom fortable H undehus, som skal have kostet 1200 Kr. -  tolv 
H undrede K roner -  ja, i en Del af K om m unen, som ligger længst fra 
Raadhuset, hvor Vovsen tilb ringer sin U ngdom  i sin pragtfulde U n g 
karlelejlighed, har m an endog fu lg t Fader Holbergs bekendte A nvisning 
fra Jakob von T hyboe, da samme drabelige K riger fortæ ller om  “det 
store Slag, som stod ved Am sterdam , da jeg nedlagde med m in egen 
H aand over 600”, hvortil hans T jener Jesper, der skælmsk beundrende 
hører til, siger: Ach H erren  m aatte nok sæte et N u l til”.

E n  m eget agtet M edborger har spurgt os, hvad vi vidste derom. Vi 
m aatte give b lankt op, vi vidste in tet om  bemeldte H us, men saasom 
m an jo altid tænker, naar saadant bliver fortalt, at noget maa der jo være 
om det, besluttede vi os til at skyde H jerte t op i Livet og spørge Raadets 
Form and ud i desangaaende, selv om  vi derved skulde løbe den Risiko, 
at H r. Clausen for en G angs Skyld skulde blive vred, fordi vi stillede

Sognerådsformand Frederik 
Clausen kunne mane 
rygterne om et kommunalt 
hundehus til 1.200 kr. til 
jorden. Den kommunale 
vagthund havde det godt 
og sognerådsformanden 
forsikrede, at der ikke blev 
ru tte t med skatteydernes 
penge til sikring af rådhuset. 
H undehuset havde ikke 
kostet mere end 150 kr. Foto 
24.5.1929 (HA)
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ham  et spørgsmaal, som det kunde være højst ubehageligt for ham  at 
svare paa -  eller, maaske le ad os.

D esuden maa vi bekende, at vi ikke er dristige overfor H unde. O g 
denne maa jo være baade stor og glubsk, stø rre  end H unde her tillands, 
siden dens H us har kostet... N aa ja, ske hvad der vil!... V i forcerer H o 
veddøren til Raadhuset, kom m er ind i H alPen...Intet Rovdyr! Banker 
paa til Form anden, som sidder ganske alene ved sit Bord og grifler, h il
ser og begynder: ”M an har nok her paa Raadhuset en H und, og denne 
har faaet et H us”. Form anden nikker bekræftende. ’’D ette  H us har nok 
ikke været b illig t”.

”N aa, nej, hvad er billigt for et H undehus -  jeg kender ikke den 
gængse Pris, saadanne H use om sættes jo ikke hver Dag, men jeg kan 
sige Dem , hvad det har kostet, om trentlig  da, ca. 150 K r.”.

" ’’Ikke m ere”?
”Nej, er det ikke nok?
”Jo, men vi har hø rt, at det har kostet m eget m ere”.
H r. C lausen smiler.

Vi har paa Fornem 
melsen, at han ogsaa 
har h ø r t noget i samme 
Retning. H an  fortsæ t
ter: N ej, men H unden 
er derim od dyr. D en 
kostede hele 15 Kr.
D et er en smuk Schä
ferhund, den er m eget 
vagtsom, og kan sik
kert gøre god N y tte  
her. D e husker maaske, 
at her for et Par Aar 
siden var Indbrud  her 
paa K ontorerne. V i an-

’’Avisen og Søllerød T iden
de” fik deres egen husprofet 
i 1912. ’’Onkel H ans”, som 
han kaldte sig, kom mente
rede aktuelle situationer i 
vers, 6.8.1927 (HA)

Brolægningen af Geels Bakke 
trækker stadig ud!

(Frit efter Grundtvig).

I angt højere Bjerge der findes paa Jord  
end H oltes den velkendte Bakke; 

men naar den nu een G an g  er lagt lier m od N ord, 
vi H oltefolk  tager til Takke.
Vi er ikke skabte til lio jh ed  o g  Blæst, 
at blive ved »Foden« d et tjener o s  bedst!

Langt skønnere V eje vil gerne vi tro  
kan Frem m ede udenlands finde, 
vi Stenbunker tophøjt langs Bakken la’r gro, 
det gaar dem  nok aldrig af M inde.
Vort Am tsraad ¡ Tide o s  S tenene gav, 
men Bakken den ligner et bølgende H av!

Langt større Bedrifter vi før d og  har hørt 
vort Am tsraad har udført herude, 
o g  derfor om  H jertet vi bliver lidt rørt, 
m ens sorgfu ldt vi Bilen la’r tude.
M en S tenene flytter s ig  ikke en Snus, —  
de hviler s ig  b lødt under B øgen es Sus.

Onkel Hans.
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12.03.1927

02.04.1927

skaffede da en arrig  A irdalerterrier, men den døde, den havde til Huse 
nede i Kælderen, m en den kunne ikke taale at ligge paa C em entgulvet
-  det kan H unde i A lm indelighed ikke. Jeg m ener ogsaa, at der kan ind
vendes m eget im od at spærre saadan et D yr inde i en kælder saa at sige 
hele Dagen. D en træ nger jo dog til Lys og Luft. D erfor har vi nu bygget 
et H us til vor nye natlige Vagt.

B r o l æ g n in g e n  a f  G e e l s b a k k e .

O m  kort T id  paabegyndes den længe om talte Brolægning af Geels Bak
ke. I disse Dage køres der for fuld K raft M aterialer dertil. For Trafiken 
vil dette Brolægningsarbejde paa et saa befærdet Sted nok volde adskil
lige Vanskeligheder; m en forhaabentlig vil A fspærringen blive foretaget 
saa hensynsfuldt og praktisk som m uligt, saa at ikke Byen bliver helt 
isoleret; mens Arbejdet staar paa.

Adskillige Bilførere ser med en vis Skepsis paa denne Brolægning 
og mener, at der i glat Føre vil være visse Farer paa Færde; men form o
dentlig maa der ved kraftige G rusninger om  V interen kunne skabes 
tilstræ kkelig Betryggelse.

E n  d e b u t e r e n d e  H o l t e - f o r f a t t e r ?

Overlærer M øllers Søn i Øverød, Journalist Jens E. M øller udsender om 
kort T id  sit D ebutarbejde som Forfatter.

Overraskende kom m er det sikkert for de fleste, at Jens E. M øller nu 
pludselig har meldt sig paa Parnasset. H ans Bysbørn, der har haft Lej
lighed til at følge hans om tum lede Tilværelse paa Jordkloden gennem  
A rtik ler og Foredrag, vil sikkert med Spænding im ødese den første Bog, 
der foreligger fra den unge Forfatters H aand.

E t frisk Ungdom sliv har H r. M øller haft. Fra han forlod H olte h ø 
jere Almenskole med Præ lim inæreksam en i 1920 har han færdedes til 
Søs som Skibsdreng, Jungm and, Radiotelegrafist, Kok, Fyrbøder og 
Hovm ester. Fra H avn til H avn for han paa K loden. Talrige spændende 
Oplevelser har han  haft derude i den store Verden.

V i har haft Lejlighed til et Interview  den unge Forfatter, der nylig 
var paa Besøg hos sine Forældre i Ø verød Skole...

Hvad hedder D eres Bog?
Jeg  har kaldt den ’’M alstrøm m en”. D e vil i T itlen  allerede finde T i

den afspejlet. D et er en re t stor Sam ling D igte, skrevet ned ude paa det 
altid drønende Hav, i fjerne Havne, paa Knejper, i Isskruningens knu-
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Forfatteren Jens E. M øller 
var søn af overlærer Josef 
M øller, Øverød Skole (jf. 
Søllerødbogen 2004, s. 171). 
Den unge M øller debute
rede som forfatter i 1927, 
2.4.1927. (HA)

gende Favn, en Søndag 
i Rude Skov og m ange 
andre Steder!...

V il D e ikke prøve 
dem frem  i Prosaen 
ogsaa?

Jo, jeg har en stor 
F re m tid s -S a m fu n d s -  
rom an under Arbejde.
D et bliver en Skildring 
af Teknikkens rivende
U dvikling og M enne- ------------------------------- --
skehedens Jagen frem 
ad. M en den faar jeg sikkert ikke færdig før næste Aar!

V il De lægge Journalistikken paa H ylden nu?
N ej, aldrig! D en Københavnske Pressem ands om skiftelige Liv el

sker jeg. D esuden gaar de fleste Forfattere med tom  Pung. M an ser dem 
da ogsaa allesammen efterhaanden gaa i Journalistikkens T jeneste. Jeg 
undlader ikke at sige at det er skandaløst som Parnasset i det hele taget 
er tilsidesat. Paa M alerkunstens O m raade har Staten Raad til at smide 
H undreder af Tusinder ud for at faa hæ ngt en T izian  op paa Statens 
M useum  for K unst, sam tidig med at en H oben unge T alenter gaar og 
fryser og lider N ød. M en det er nu engang Skik her i det lille D anm ark, 
at en K unstner først kan nyde Æ ren  af sine K unstværker efter sin Død!..

L i d t  a f  h v e r t

23.04.192 7 H erboende Husejere vil for nogen T id  siden have m odtaget en K ontro l
bog for Skorstensfejning mod Erlæggelse af 25 Ø re. Bogen er frem kom 
m et som Følge af Lov af 31. M arts  1926 om B randpolitiet paa Landet, og 
i den skal det højtideligt noteres, naar Skorstensfejning har fundet Sted,
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En skorstensfejer i 
en tilsyneladende 
dristig aktion på 
villa ’’T rørødhøj”, 
Rosenvej 5 i T rø 
rød. Indførelsen af 
obligatorisk skor- 
stensfejning i 1927 
blev kritiseret for 
at være endnu en 
kontrolforanstalt
n ing fra m yndig
hedernes side. Foto 
ca. 1925 (HA).

Vejlegård brændte 
den 2. m arts 1927. 
Selv om m odstan
den mod obliga
torisk skorstensfe
jerkontrol var stor, 
kunne noget dog 
tyde på, at kontrol
len var en god ide. 
"Avisen og Søllerød 
T idende” oplyste 
i billedteksten den 
5.3. 1927, at ikke 
m indre end tre 
skorstensbrande 
havde hærget Vejle
gård i de seneste år. 
Vejlegård blev ikke 
genopbygget efter 
den sidste brand i 
1927, og jorderne 
blev udstykket. 
(HA)

ligesom Skorstensfejerm esteren afgiver E rklæ ring om, at Skorstenen er
i brugbar Stand.

V i skal ikke indlade os paa her nærm ere at uddybe, om de vise Fædre

V e jle ga ard  i Øverød nedbræ ndi«

V e jle g a a rd  se t f r a  H aven .
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paa T inge har indlagt sig Fortjeneste af Sam fundet ved G ennem førelse 
af denne Lov -  men indskrænke os til at fastholde O rdet ’’K ontro l” til 
nogle faa B etragtninger:

D et forekom m er os, at m an i ledende K redse m er og m er kom m er 
ind paa at praktisere K ontrolsystem et -  næsten hver anden D ag m od
tager m an fra M yndighedernes Side Paalæg, og ens Skrivebordsskuffe 
fyldes med C irkulæ rer og K ontrolbøger -  noget, der ikke vidner om, at 
M enneskene sig haver forbedret. T h i trods den m egen K ontrol hører 
vi daglig om  O vertræ delser -  saa er det en Bankfuldm ægtig, der har 
forstaaet at kom m e udenom  K ontrollen, saa en Rigsdagsm and, der er 
udeblevet fra T h inge ts M øder osv. N ej, lad os faa ind fø rt Selvkontrol, 
saa faar vi friere, m en tiltalende og sikre T ilstande. At opdrage sig selv 
til at gøre sin P ligt i alle Livets Forhold, det vil være den sikreste Vej.

T y v e r i  a f  f j e r k r æ

23.04.1927 Vejlegaard har haft Besøg af Tyve, der har stjaalet en Gaas og nogle 
Æ nder. Tyven eller Tyvene har ikke generet sig, idet de har slagtet det 
stjaalne Fjerkræ paa Stedet.

M e r e  k o n t r o l

07.05.1927 V i nævnede forleden O rdet: ’’K ontro l” og pegede paa, at det at kontrol
lere er hyperm oderne. Vi har faaet dette bekræ ftet paa en M aade, der 
næ rm est er uhyggelig.

D et forlyder, at nogle A fholdskæm per -  ovenikøbet M æ nd fra H ø j
kulturen  -  har tæ nkt sig, at A fholdenheden skal fremhjælpes gennem  en 
K ontrol med D rikkeriet, og m an har tiltæ nkt D anm arks Præ ster O p 
gaven som K ontrollører; de skulde gennem gaa og klassificere Beboerne 
efter Skalen: Fordrukken -  maadeholden -  afholdende.

O m  K lassificeringen er tæ nkt synliggjort ved U dstyrelse med for
skellige Em blem er at bære paa Frakkeopslaget véd vi ikke -  m en et véd 
vi: N aar m an -  ovenikøbet fra intelligente K redse -  kan frem sætte et 
Forslag som dette, da er vi ved G rænsen af det tilladelige, og da er det 
sandelig skralt med Friheden i vort lille Land. Friheden, ak det er længe 
siden Frihedsgudinden er set ved vore Kyster.

Heldigvis synes vores Præ stestand at ville frabede sig Æ ren  som 
K ontrollør; Bestillingen vilde jo ogsa m eget let tangere Spionage -  og 
en saadan hører i hæderlige Folks Ø jne ikke til de ansete V irksom heder.

Vi har ikke noget im od Afholdsbevægelsen, men vi vil have den
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07.05.1927

14.05.1920

frem m et ad Frivillighedens Vej -  ikke Tvangens; dette vil ogsaa baade 
Sagen bedst -  noget, som synes bevidst gennem  de uheldige Forhold, 
der er frem kom m et overalt, hvor m an har indfø rt Forbud.

E n  m a r in e f l y v e r  g a a r  n e d  i  F u r e s ø e n

1 Onsdags M orges Kl. IVi startede en af M arinens Flyvebaade fra Frede
rikshavn, hvor der for T iden  afholdes nogle Flyveøvelser, og M eningen 
var, at H ydroplanet skulde hjem til O rlogsværftet for at faa udbedret en 
lille Skade ved den ene Ponton.

D a Flyveren, Dæksofficerassistent M oes-Larsen, var nød t til som 
ene M akine at lægge Vejen om ad Sjællands Odde, skete der det ubeha
gelige for ham, at hans Benzin slap op, idet han kom ind over Skovene 
ved Furesøen.

Resolut gik han da ned paa denne Sø, en Fiskerbaad slæbte M askinen 
ind til Land. O g derefter satte han  sig i telefonisk forbindelse med M a
rinens Flyvebaadsstation i København.

H er blev øjeblikkeligt ud ruste t en H jælpeekspedition. E n  M askine 
sendtes afsted, fø rt af Søløjtnant Topsøe-Jensen, og et Kvarters T id  ef
ter S tarten fra K øbenhavn landede man i god Behold paa Furesøen med 
den Benzin, H r. M oes-Larsen træ ngte til.

Da den dyrebare Væske var hældt paa M askinen, startede begge Fly
verne og fløj til K øbenhavn. H er blev Pontonen straks Repareret, og Kl.
2 fløj H r. M oes-Larsen atter tilbage til Frederikshavn.

D e n  n y e  t i d

Som bekendt indtræ der der 15. M aj d. A. en ny Tidsangivelse for de 
danske Statsbaners Kørsel; m an gaar over til at regne D øgnet fra 12 
M idnat og fortsæ tte indtil næste M idnat og fortsæ tte indtil M idnat med 
Klokkesiet regnet fra 0 til 24. Telegrafetaten har de sidste 12 A ar haft 
denne Tidsangivelse; nu følger Statsbanerne efter -  og antagelig er m an 
derefter inde paa herhjem m e at følge denne naturlige Form  for T ids
angivelse -  en Form , der vil blive europæisk, og som maa hilses med 
T ilfredshed.

Skulde det falde Folk lidt svært i Begyndelsen -  al Begyndelse er som 
bekendt svær -  kan vi henvise dem til U rm ageren, der altid er villig til 
at forsyne U ret med de nye T idstal; iøvrig t kan m an let klare sig ved at 
trække 12 fra. N aar det f. Eks. H edder Kl. 20, er det efter gammel T id  
20 T 12 d. v. s. 8 Aften.
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Apropos: V i vil haabe, at Statsbanernes U rm ager h u rtig t vil ændre 
Statsbanernes U re, saaledes at de viser den ny Tid.

N a t i o n a l f e s t e n

18.06.1927 N ationalfesten som H olte Foredragsforening og H olte H andels-, H a-
andværker- og B orgerforening havde arrangeret Valdemarsdagen den 
15. Jun i fik et m eget sm ukt forløb.

M an indledede ved 8 T iden  i den med Flag smykkede Festsal med, 
at H otellets forstærkede O rkester spillede et Par N um re, hvorefter D a
gens Taler Borgm ester Dr. Phil. E rn st K aper tog O rdet.

B orgm esteren bemærkede først, at det jo var en forholdsvis ny Skik, 
at m an samles paa en N ationaldag om Flaget og Fædrelandet. D et er 
vor Konge, der har fattet Idéen. A nledningen var den, at Hds. M aje
stæt D ronningens Fødselsdag falder den 24. Decbr., og da M ajestæten 
ønskede, at Skolebørnene skulde have fri i Dagens A nledning, indstifte- 
des Valdemarsdagen; senere blev den Genforeningsdag. D ette  O rd  har 
K lang i vore Ø ren og bør vedblive at have det. Paa G enforeningsdagen 
skabtes der paany en Basis for at fæstne dansk Sind og Sprog, men vi fik 
sam tidig en Række store Opgaver at løse -  Opgaver, som vi ikke kan vise 
fra os. -  Som Følge af at Befolkningen i det genvundne Land gennem  de 
m ange A ar har været Kastebold mellem N ord  og Syd, er den bleven ret

Fotos var sjældne i 
’’Avisen og Søllerød 
T idende”, men på 
Hotel Øresund 
forstod man dog at 
benytte fotografiet 
i reklameøjemed, 
den 18.6.1927 (HA)

HOTEL ØRESUND, SKODSBORG 
Set. Hans Fest. Baal paa Sundet.

Il lumination. - Fyrvæ rkeri - K oncertm . Axel Schiøler.
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23.01.1927

10.09.1927

Besøget af sønderjyske børn
i Søllerød Kommune blev 
ledsaget af et af de sjældne 
fotografier i ’’Avisen og Søl
lerød T idende” den 9.7.1927 
(HA)

De sonderjyske Skole-Elever.

vanskelig; den økono
miske Krise, vi er i, gør 
heller ikke Forholdene 
lettere. Vi har her over
for at vise herfra K on
geriget, at det er værd 
at være dansk, og at vi 
er glade derved; vi har 
ejheller noget at slaa 
Ø jnene ned for. For
holdsvis har vi Danske 
forstaaet at hævde os
kulturelt, og det var U sandhed, naar Tyskeren Pastor Schm idt rejser 
run d t og docerer, at vi er m æ tte og magelige og paa A fgrundens Rand. 
Taleren endte med at sige, at vi vel burde være liberale overfor Tyskerne, 
men at denne dog ogsaa burde have sine Grændser. D et var hans faste 
T ro , at vi kunde føre den Kamp, der er inde, lykkeligt tilende.

D e  s ø n d e r j y s k e  B o r n  p a a  S e j l t u r  i F u r e s o e n  
m e d  H r .  V in h a n d l e r  M o r t e n s e n .

L i d t  a f  h v e r t

D et er efterhaanden blevet alm indeligt, at Dagbladene gennem illustre- 
res. D er bringes Billeder af Begivenheder og Personer baade med og 
uden A nledning.

Forleden bemærkede vi i et københavnsk Efterm iddagsblad en Ræk
ke Billeder af badende K øbenhavnerinder. -  D et saa jo m eget nydeligt 
ud -  m en alligevel: H vorfor drive Snobberiet saa vidt; der kan jo dog nok 
være en G rænse ogsaa i saa H enseende.

S k u e s p il l e r  O s v a l d  H e l m u t h

har haft den gode Ide, at arrangere en K abaretaften paa H otel N y H olte 
førstkom m ende O nsdag den 14. fra Kl. 8-2.

H r. H elm uth  har i de sidste Aar været ’’O ver Stalden”s bærende
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H O T E L  N Y  H O L T E .

Onsdag den 14. September KL 8-2: ;

i Kabaret-Aften m. B a i:
J A r r a n g ø r ;  S k u e s p i ü e i '  O s w a ld  H e l m u i h ,

I assisteret af flere fremragende Kunstnere.
K i iu d  P c t e i ’s e n s  D a n c i n g  B a n d  m e d v i r k e r .  |

Bületfer å l Kr. 40 Øre -j- Skat faas paa Hotellet og ved Indg. ;

Osvald H elm uth optrådte ikke kun ved de såkaldte ’’K øbenhavneraftener” på H otel Ny Holte, men arran
gerede også bal og kabaret i Holte. Bemærkelsesværdigt er det, at arrangem entet varer helt til klokken to om 
natten en ganske ’’alm indelig” onsdag, Annonce den 10.9.1927 (HA)

K raft og h ar ligeledes ved sin M edvirkning ved K øbenhavneraftenerne 
paa H otellet vist sig i Besiddelse af en Evne til at fornøje Publikum .

D er er desuden sørget for Assistance af nogle betydende K unstnere, 
og naar vi til sidst meddeler, at K nud Petersen med sit fra i Som m er 
kendte O rkester spiller til D ans til Kl. 2, tø r vi rolig spaa en fornøjelig 
Aften.

T u n f is k

17.09.1927 Vedbæk har i den forløbne Uge spist billig M ad.
D irek tø r H alk ier i Vedbæk var i Søndags M orges paa Fiskefangst i 

K attegat, og fangede der 2 flotte Tunfisk, den ene paa ca. 7 til 800 Pund, 
den anden 5 til 600 Pund.

Baaden kom i Søndags Form iddags ind i Vedbæk H avn med sin stol
te Fangst. D er blev forstaaelig stor V alfart til H avnen for at tage den 
sjældne Fangst i Ø jesyn. I M andags blev den største af Fiskene hejst op 
i Baadens M ast og fotograferet sam m en med Baadens Besætning, saale-
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05.11.1927

D irektør H alkiers fangst 
af to tunfisk i Vedbæk 1927 
var åbenbart ikke den eneste 
gang der er blevet fanget 
tun  i Vedbæk. H er fremvises 
en fanget tu n  i 1940’erne. 
(HA)

des at den største Fisk, som endnu har været i Vedbæk Flavn, er blevet 
forevist.

Fiskene transporteredes derefter hjem i D irektørens Have, hvor Par
teringen fandt Sted, og alle, som ønskede det, kunde afhente et Stykke 
Fisk. M an benyttede sig af T ilbudet, saa Vedbækkerne har rig tig  smau- 
set sig i Tunfisk i de forløbne Dage.

L i d t  a f  h v e r t

D anm ark er efter Sigende det Land, der forholdsvis har det største A n
tal Cyklister, og det er sikkert ogsaa snart et Land, der m eget stæ rkt 
benytter M otorkøretøj.

Hvorledes det p roportionelt er stillet med H ensyn til A ntallet af 
Færdselsulykker, ved vi ikke -  m en at disses A ntal er stigende, faar man 
et Ind tryk  af gennem  Pressens M eddelelser -  og saa er det jo tilm ed be- 
grændset, hvad der ad denne Vej kom m er til O ffentlighedens Kundskab. 

Politiet og Forsikringsselskaberne kan im idlertid  tale med herom,
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K. Frihergs Danseinstitut
fremviser

S æ s o n e n s  s id s te  n y e  D a n s e :  Yale, Banana Flide, Black- 
Botton, Flat-Charleston, Tango paa 

N æ r u m  Hotel S e n d a g  d . 2. O k tb r .  Kl. 3 p r æ c is .
Gratis Entré. Alle velkomne.

Annonce 1 ,0 ,9 2 7  = _

og herfra lyder det enstem m igt: D er er et U tal af Ulykker. Hvad er 
G runden? Ja, for at sige det kort: D er er i høj G rad M angel paa gensi
dig Forstaaelse og Respekt -  Fodgængere, Cyklister og M otorfolk  synes 
endnu i nogen G rad at være kæm pende M agter.

O g endelig: D er vises ikke altid tilbørlig  Respekt overfor Færdsels
lovene. Hvis større gensidig Forstaaelse og en udpræ get Ansvarsfølelse 
i højere G rad var tilstede, vilde sikkert m ange Ulykkestilfælde undgaas, 
mange M enneskeliv spares.

Annonce 1.10.1927 
(HA)

D e t, der sætter G lans og  Fest over et Kaffe- og 
T hebord  er - -

B i s c u i t t e n ;
der viser Hjemmets Kultur og  Smag. Mine hollandske 
Biscuits og mine lækre Smaakager er ikke alene særlig 
velsmagende, men fremtræder i en ydre Skønhed, der 
tiltaler selv den mest forvænte.

K ø b m a n d  I. F .  P e t e r s e n ,
Kongevejen. Telf. 210.
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Annonce
10.12.1927 (HA) Vi lukker!

ikke Døren, men vi lader 
D e m  komme ind og  prøve
vort fine l u r m æ r k e d e

SMØR.
Tilkendt Guldmedal je .

Samt vore go d e  b i l l i g e
Mærker i Margarine og  

fineste Krydderfedt.
Ismejeriet, Øverødvej 4 4
I.' C. Nielsen. Telefon 741.

N o t e r

1 Kendt som makadam opkaldt efter skotten McAdam, der opfandt metoden.

2 Kantstenens højde på 10-12 cm var ikke tilfældig. Højden var tilpasset datidens 
lange kvindekjoler.

3 Den 22. december 1927 indførte den danske stat for første gang en omfattende 
lovgivning om færdselsskilte.

4 Danm arkshistoriens hvem, hvad og hvornår, 2. udgave, København 1999.

5 Avisen & Søllerød T idende, nr. 37, 17.9.1927.

6 Avisen & Søllerød Tidende, nr. 37, 17.9.1927.

7 Avisen & Søllerød Tidende, nr. 41, 15.10.1927.

8 Avisen & Søllerød Tidende, nr. 3, 22.1.1927.

9 L 'hombre er et kortspil, der oprindeligt stam m er fra Spanien og kom til 
Danm ark i 1600-tallet fra Frankrig. I m odsætning til de fleste andre kortspil 
går spillet mod uret. Hvis m an sidder med en ubrudt række trum fer fra toppen 
kaldes hele rækken for matadorer. Skulle man sidde med de ni højeste trum fer, 
altså med ni matadorer, er der tradition for, at alle i lokalet erlægger en femmer 
“I gamle dage” var præmien 5 øre. (W ikipedia)
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Marmorvasen 
fi-a Ernst Boje- 
sensvej

Mothsgården
o

Årsberetning for 2012

A f  Svend Christensen

Som statsanerkendt museum tager Rudersdal Museer udgangspunkt i m u
seumslovens fem  søjler: Indsamling, registrering, bevaring, forskning og fo r
midling. 1 2012 har Mothsgården blandt de indsamlede genstande bl.a. modta
get en stor marmorvase, der har stået i Ernst Bojesens have, samt malerier a f  
Alexander Klingspor. Tilsynet med byggesager der vedrører bevaringsværdige 
bygninger fungerer rutinemæssigt. Der blev vist tre nye skiftende udstilliji- 
ger og et antal små hotspot udstillinger ”100 udstillinger på plakaten” hand
lede om Mothsgårdens plakater siden 1974. ”Mod lys lu ft og vand” viste den 
spændende historie om hotellerne og sanatoriet ved øresundskysten. ’Alexander 
Klingspor” handlede om maleren og læreren ved Holte Gymnasiums virke. 
Til Golden Days festivalen stod Rudersdal Museer den 15-16 september for  
en udstilling i flyvevåbnets underjordiske bunker i Vedbæk om overvågningen 
a f  luftrum m et over Danmark. Endelig udgav Rudersdal Museer en bog om 
Alexander Klingspor.

I n d s a m l in g

Rudersdal M useer har i årets løb indsam let 121 kulturhistoriske gen
stande og 9 kunstværker, i alt 130 genstande. D et er p rim æ rt en større 
aflevering fra et tækkem andshjem  i G L . H olte bestående af m øbler og 
service. D erudover er der et m øblem ent fra 1950’ernes N æ rum  udført 
af en lokal m øbelsnedker. A lt sam m en i god og form idlingsegnet stand. 
En af efterkom m erne efter den kendte sølvsmed og designer Kay Bo- 
jesen har foræret Rudersdal M useer en stor m arm orvase, som har stået 
i haven i Kay Bojesens barndom shjem . Faderen var den navnkundige 
forlægger E rn st Bojensen, som havde en stor villa i H olte. V illaen findes 
ikke mere. D et eneste spor der er tilbage er vejens navn, E rn st Bojesens 
Vej. E n  del erindringsgaver fra kom m unens venskabsbyer er indsam 
let. A f kunstværker er der først og frem m est m odtaget et antal m alerier 
af den lokale kunstner og tegnelærer fra H olte G ym nasium  Alexander 
Klingspor, samt et par m alerier fra henholdsvis H olte og Birkerød, som 
især er topografisk interessante.
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R e g i s t r e r in g

Museets Bibliotek

Lokalplanforslag

Søllerød M useum  udarbejdede i begyndelsen af 1990’erne en om fat
tende registrant over bevaringsværdige gravm onum enter på kirkegår
dene i Søllerød og Vedbæk. H ele k irkegårdregistranten er gennem gået, 
og bevaringstilstanden for hver enkelt gravm inde er vurderet in  situ. 
R egistranten over Søllerød kirkegård er helt færdig, mens der m angler 
ganske få på Vedbæk kirkegård. Ellers er alle bevaringsværdige grave og 
m onum enter registreret, og oplysningerne er koordineret med kirke- 
gårdsm yndighederne, så de bevaringsværdige grave er sikret.

Fortegnelsen over Rudersdal M useers bibliotek på M othsgården har 
længe træ ng t til en opgradering. To frivillige med biblioteksbaggrund er 
for nærværende ved at forsyne samtlige bøger med stregkode og oprette 
hver enkelt bog som post i Rudersdal Bibliotekernes base, hvor M useet 
har fået sin egen afdeling. Rudersdal M useers bøger vil derm ed være 
søgbare på Rudersdal Bibliotekernes hjemmeside. Bøgerne kan læses på 
M othsgården. Biblioteket her, som prim æ rt er et arbejdsredskab for R u
dersdal M useers ansatte, er a f uvurderlig betydning. I forbindelse med 
stregkodningen, er det blevet afdækket, at om kring  halvdelen af M use
ets bogsam ling ikke findes andre steder i Rudersdal Kom m une. Havde 
m useet ikke bøgerne i huset ville det betyde utallige tidskrævende rejser 
til det kongelige bibliotek i K øbenhavn.

B e v a r in g

Kapitel 8 i museumsloven indeholder bestem m elser der har til formål at 
sikre bevaringen af ku ltu r- og naturarven i forbindelse med den fysiske 
planlægning og forberedelse af bygge- og anlægsarbejder. D en arkæo
logiske del af arbejdet varetages im idlertid  af H ørsholm  Egns M useum , 
som får tilsendt alle sager, der vedrører jordarbejder.

For alle andre sager end dem, der involverer arkæologi har Rudersdal 
M useer et tæ t samarbejde med Rudersdal K om m unes byggesagsafde- 
ling. T idligere m odtog M useet byggesagslisterne på papir, men i dag 
sendes de elektronisk. M useet m odtager dem nu også med kortere m el
lem rum , hvilket har m edført, at M useet har bedre tid til at behandle 
sagerne inden de er afsluttet og eventuelt kom m e med indsigelse.

U d over de enkelte byggesager m odtager Rudersdal M useer også 
sam tlige lokalplanforslag pr. mail så snart de sendes i høring. D erm ed 
kan m useets eventuelle tilkendegivelser kom m e med i lokalplanforsla
gene inden de sendes videre til politisk behandling og beslutning.
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Plakatudstilling

Fra udstillingen 
”100 udstillin
ger på plakaten”. 
M othsgården 
markerede særud
stilling nr. 100 med 
at vise alle plakater 
fra 1974 til i dag. 
D en store spænd
vidde i design og 
trykketeknik blev 
illustreret på bed
ste vis. (Foto: Ole 
Tage H artm ann, 
Rudersdal Museer)

I 2012 har M useet således m odtaget underre tn ing  om  ca. 1000 byg
gesager. Ved gennem gang af sagerne var der ca. 100 sager, der kunne 
m edføre afgørende æ ndring i b rug  eller funktion  af bygninger, bebyg
gelse eller andre kulturlevn med bevaringsværdi. De sager har M useet 
set næ rm ere på, og det har resulteret i 4 tilkendegivelser. M useet har 
m odtaget underre tn ing  om 10 lokalplaner, som alle er gennem gået. 
M useet er kom m et med en tilkendegivelse i en sag. D erudover har byg- 
gesagsafdelingen sendt en enkelt forespørgsel til M useet vedrørende et 
bevaringsværdigt hus, hvor der ikke var tale om  en egentlig byggesag.

F o r m id l in g

U dstillingen “Landevejens H elte”, som Rudersdal M useer satte op i
2011 i anledning af V M  i landevejscykling stod til ind i begyndelsen af 
2012. Læs mere herom  i M othsgårdens beretn ing  for 2011.

D erefter begyndte vi året med udstillingen “100 udstillinger på pla
katen. M othsgårdens plakater 1974 -  2012”, som var åben fra 9. februar 
til 28. maj, og hvor vi fejrede vores sæ rudstilling nr. 100 med langt de 
fleste af plakaterne og et par highlights af genstande fra udstillingerne. 
Set i sam m enhæng illustrerede plakaterne udviklingen i form idlingen 
på M othsgården igennem  de 38 år M useet har eksisteret som profes
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Malerier a f  
Søllerød Kirke

Det gode liv i 
Skodsborg

sionelt drevet museum. Både udviklingen teknisk fra tidligere tiders 
so rt hvide fotokopi på alm indeligt A3 papir til nutidens professionelt 
designede og trykte plakater i plakatform at, m en også udviklingen i val
get af em ner til særudstillingerne. I forbindelse med udstillingen gen
nem førte Rudersdal M useer et antal arrangem enter for skolebørn i 7. 
klasse i samarbejde med Rudersdal K om m unes børnekulturkonsulenter 
og b illedkunstner M ette  W ille. Rudersdal M useers ansatte viste run d t i 
udstillingen, og med udgangspunkt i elevernes indtryk fra udstillingen 
lavede M ette  W ille derefter plakater sam m en med eleverne. D et velbe- 
søgte arrangem ent m edførte at, M othsgårdens mødelokale var booket 
næsten en hel uge i træk, og især en specialklasse med autistiske elever 
fik tegnet im ponerende flotte plakater.

I april (2.april- 19. august) arrangerede M othsgården en udstilling 
med samtlige m alerier af Søllerød Kirke og kirkens nærm este omgivel
ser, som Rudersdal M useer ejer. U dstillingen blev hæ ngt op på Søllerød 
K irkes sognegård, som er nabo til M useet. I alt 42 m alerier af kendte 
kunstnere som F.C. Kiærschou, G eorg  Em il L ibert og H arald Pryn, 
m en også af Jean-Francois Jonquiéres akvareller, som Rudersdal M useer 
ejer en m eget stor sam ling af, sam t en række m indre kendte kunstnere.

M ellem  den 22. juni og 21. oktober viste Rudersdal M useer udstil
lingen ”M od lys, luft og vand”, H vor vi fortalte historien om  det fashio
nable liv på Skodsborg kysten både i luksus på de store badehoteller, 
Skodsborg Søbad og H otel Ø resund, men også livet på Skodsborg Sana
torium  som inkluderede vegetariske måltider, lysbehandling og masser 
af bade.

Allerede i henholdsvis 1874 og 1876 åbnede de store hoteller i Skods
borg, Skodsborg Søbad og H otel Ø resund. Begge oplevede med det 
samme en sådan succes, at udvidelserne fulgte med næsten eksplosi- 
onsagtig  hast. H otellerne kunne år efter år melde om fuld belægning. 
Særlig Skodsborg Søbad opnåede nationalt og in ternationalt ry, men 
placeringen var også perfekt med en mageløs udsigt over sundet, skoven 
i baghaven og fast dampskibsforbindelse til K øbenhavn. Foruden det 
gode liv for de alm indelige som m ergæster afholdtes et utal af konfe
rencer og kongresser. Lige fra den internationale journalistkongres i 
1895, hvor en del af underholdningen var 3.000 københavnske cykelryt
tere i fantasifuld form ation, til den 8. internationale socialistkongres i 
1910, hvor både L enin , Rosa Luxem burg og S tauning drak chokolade på 
Skodsborg Søbad.

O phold på sanatorium  kunne selvfølgelig have anderledes alvorlige 
undertoner. D er kunne netop være tale om sygdomsbekæmpelse, og
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Udstillingen ’’M od Skodsborg Badesanatorium  tilbød sine gæster et væld af revolutioneren-
ski'ldrede det sode n^C behandlingsform er, der t o g  udgangspunkt i Lys, L uft og Vand og 
liv langs øresunds- elektricitetsbehandlinger, for ikke at tale om  særligt udarbejdede diæter, 
kysten: Skodsborg der til forskel for trak tem entet på hotellerne, nok var mere nøjsomme.

Skodsborg Sanatorium  var drevet af Adventist Sam fundet for hvem 
arbejdet for det sunde liv var e t kald. H er m åtte m an ikke nyde alkohol, 
tobak eller koffein.

Da sanatoriet blev stiftet i 1898 af læge Carl O ttosen, var pressen 
ikke begejstret for disse asketiske tiltag. ’’Persilleslottet” kaldte jour
nalisterne hån lig t denne institu tion , der serverede vegetarisk kost til 
en pressefrokost, en u h ø rt fornærmelse! Alligevel fejlede en stor del af 
gæsterne ikke noget særligt, men tog på Skodsborg, som m an tager på 
wellness i dag: For at få massage og m udderbade, for at højne sit velbe
findende og, hvis m an var rig  og berøm t, måske for at kom m e lidt ud af 
ram pelyset. G æ stebøgerne vidner om  skuespillere og forfattere, grever 
og baroner, statsm ænd og udenlandske industrim agnater der, ofte på

Badesanatorium, 
H otel Øresund 
og som her det 
navnkundige 
hotel Skodsborg 
Søbad, som havde 
internationalt ry. 
(Foto: Ole Tage 
H artm ann, RM)
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Hotelklokker

Sideløbende med udstil
lingen om hotellerne ved 
Øresund var der en lille 
hotspot udstilling om de 
klokker, der står på hotel
lernes receptionsdiske. De 
mange meget forskellige 
og fantasifulde klokker var 
venligt stillet til rådighed af 
Lisa Läufer. (Foto: Ole Tage 
H artm ann, RM)

vers, priser sig lykkelige over den pleje, om sorg og diskretion de har 
nydt på Skodsborg.

D en lille hotspot udstilling om hotel- og receptionsklokker blev vist 
i et særskilt rum  ved siden af hoteludstillingen og var et besøg værd for 
dem, som vil forundres og overraskes over, hvor fantasifuld og forskel
lig t en hotel- eller receptionsklokke kan være. Lige fra de små spanske 
skildpaddeformede til de store franske med perlemorsindlæg.

Fra d. 16/11 viste M othsgården udstillingen “Klingspor. M aler og 
L æ rer” med værker af Alexander K lingspor selv, sam t sjovt og fanta
sifuldt elevarbejde fra hans undervisning. K unstnere er sjældent store 
pædagoger, men m aleren og læreren Alexander K lingspor var en undta
gelse. I ham  forenedes kunstnerisk glød med engageret undervisning af 
eleverne på H olte G ym nasium  i perioden 1932-60.

K lingspors m alerier er socialrealisme, og hans m otiver er fra hver
dagen og hans nære omgivelser. Selv om det sociale aspekt blev m indre 
frem herskende, efter han i 1932 blev tegnelærer ved H olte G ym nasi
um , blev han i 1936 medlem af kunstnersam m enslutningen ’’K am m e
raterne”, som var en kunstnergruppe med stæ rkt socialt engagement;
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Foto fra åbningen 
af udstillingen 
’’K lingspor - M aler 
og Læ rer” den 15. 
november 2012.
I forgrunden to 
af udstillingens 
hovedkræfter, 
kunstnerne Nulle 
Øigaard og Lise 
Øvlisen. (Foto: Ole 
Tage H artm ann, 
RM)

Alexander
Klingspor

Nøddeknækkeren

prim æ rt kunstnerisk  men også politisk. H an  skildrer ofte mennesker, 
som sidder i en stol og læser eller syr, men portræ tligheden er ikke det 
vigtigste. M enneskefigurerne giver ham  - synes det - en undskyldning 
for at modellere en form  op af kubistisk forenklede farvefiader med fin 
koloristisk sans. H ans haver og skovens træ er modelleres i et væld af fine 
grønne og blå nuancer, utæ nkeligt uden im pressionistiske aner. K unst
museets form and i 1972, Leo Swane, beskriver K lingspors kunst sådan: 
’’M ellem tonerne er hans evangelium: - D et er ikke gjort med at sætte 
to, tre  hovedfarver op. Disse hovedfarver kom m er ikke til at leve, før de 
forbindes med en rig  skala af m ellemtoner. D et er dem, der giver hele 
billedet dets skulpturelle fylde og dets m usik.”

H en  over julen viste M othsgården en hotspotudstilling  med nød 
deknækkere. H er fandtes figurer af hunde, uhyrer og egern, ja selv af 
USA’s tidligere udenrigsm inister H illary  C linton, alle konstrueret på 
den m est fantasifulde måde med det form ål at knække nødder; sammen 
med store figurer af træ , som m inder om eventyret ’’N øddeknæ kkeren”. 

D erudover har der også været et par større arrangem enter:
H op & Rock på Rudegård stadion som Rudersdal M useer med van

lig succes deltog i d. 31. maj. D er kom næsten 1500 børn  forbi vores bod,
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M othsgården 
fandt også plads til 
mange af de elev
arbejder der findes 
fra Alexander 
Klingspors virke 
som formnings- 
lærer. H er er det 
forlagsmanden 
Arne Stenby der 
fortæller en inte
resseret tilhører 
om resultaterne af 
den inspirerende 
undervisning. Arne 
Stenby har selv la
vet mandsfiguren i 
undertrøje og seler. 
(Foto: Ole Tage 
H artm ann, RM )

Den under
jordiske bunker 
i Vedbæk

hvor m an kunne prøve at skrive med blæk og gåsefjer, matche et gam 
m elt og et nyt foto fra samme lokalitet, og skyde med bue og pil efter en 
flot tegn ing  af e t vildsvin.

I anledning af G olden Days festivalen, der i år havde 1950’erne og den 
kolde krig som tem a, deltog Rudersdal M useer i Rudersdal Kom m unes 
arrangem ent på forsvarskom m andoens om råde i Vedbæk i weekenden 
den 15. og 16. september. M useet stod for den del, der forgik i flyve
våbnets underjordiske bunker, som havde til opgave at deltage i over
vågningen af lu ftrum m et over D anm ark. M ed et autentisk adgangskort 
kunne publikum  bevæge sig ru n d t i bunkeren og opleve stem ningen 
ved at færdes tre  etager under jorden. 14 m eget engagerede tidligere 
ansatte i flyvevåbnet, der gennem  en lang årrække havde deres gang i 
bunkeren, fortalte om  dagligdagen under jorden. De var med til at give 
en un ik  fornem m else af, hvad det ville sige at være med til at beskytte 
D anm arks grænser.

U dstillingen i bunkeren viste flyvevåbnets generelle udvikling fra 
1950’erne og frem på en række flotte plancher. Flyvevåbnets kontrol- og 
varslingstjenestes virke blev skildret gennem  tekst og fotos, og et udvalg 
af radar- og kom m unikationsudstyr af både ældre og nyere dato. M an 
kunne også se uniform er fra forskellige perioder, som har været båret 
af personalet i bunkeren. D er blev vist to film om flyvevåbnets og ja
gerflyenes indsats i forbindelse med overvågningen af lu ftrum m et over 
D anm ark. Bunkeren består af tre  store etager under jorden, og man
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Fra M othsgårdens 
udstilling i flyve
våbnets bunker i 
Vedbæk i forbin
delse med Golden 
Davs festivalen.
14 nuværende og 
tidligere ansatte i 
flyvevåbnet, som 
alle havde arbejdet 
i bunkeren, fortalte 
levende om deres 
oplevelser med 
overvågningen af 
luftrum m et over 
Danm ark. H er er 
det en af de lidt 
ældre radarkonsol
ler der berettes om.
(Foto: Ole Tage 
H artm ann, RM)

kunne gå ru n d t på alle tre  etager af en m arkeret rute. A rrangem entet i 
bunkeren er et af de m est velbesøgte Rudersdal M useer nogensinde har 
stået for.

U d s tillin g e r

Landevejens helte

P e rio d e

1/1 -  15/1

A nta l
dage

13

B ru tto -
b esø g

369

N e tto -
b esø g

369

N e tto -  
b esø g  
i % a f  

å re t

5,6

N e tto -  
b esø g  

pr. dag

28,38

Ingen  udstilling 16/1 -  8/2 20 439 70 1,0 3,5

100 udstillinger på 
plakaten

9 /2 -2 8 /5 93 1.521 1.082 16,4 11,63

Ingen udstilling 29/5 -  
20/6

20 2.056 535 8,1 26,75

M od lys luft og 
vand

21/6 -  
21/10

106 5.961 3.905 59,3 36,83

Ingen udstilling 22/10 -  
14/11

20 6.036 75 1,1 3,75

Alexander K ling 
spor

15/11 -  
31/12

40 6.578 542 8,5 13,55
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A fdeling G æ ste r  i a lt H e ra f  b ø rn  i 
g ru p p e r

H e ra f  voksne 
i g ru p p e r

H e ra f  ind iv i
duelle  b ø rn  

u. 18 å r

M othsgården 6.578 65 0 498

V edbækfundene 7.677 2.603 1.176

H istorisk Arkiv 2.821

I a lt 17.076

D ecem ber 2012 • 2 04 . å rg a n g

D et lykkedes M othsgården 
at få publiceret en artikel i 
et fagfællebedømt tidsskrift, 
noget der fra officiel side 
bliver lagt vægt på. T ilm ed 
i noget så specielt for et 
kulturhistorisk museum 
som et lægefagligt tidsskrift, 
der dog tager sigte på me
dicinens historie. Artiklen 
omhandlede Skodsborg 
Badesanatorium. (RM)

Bibliotek
for Læger i

Tidsskrift for medicinens historie, kultur, filosofi & metode
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“Museums
plakaten”

Farvel til Niels 
Peter Stilling

F o r s k n in g

På et m useum  af Rudersdal M useers størrelse er det en udfor
dring at finde ressourcer til at forske efter det almene forsknings- 
begreb og publicere i fagfællebedømte tidsskrifter. Alligevel 
lykkes det fra tid til anden at få en artikel optaget. Især den forsk
ning, der finder sted i forbindelse med planlægningen af de skif
tende særudstillinger, bliver ofte udgivet i form  af en artikel eller 
et katalog. T il udstillingen ”100 udstillinger på plakaten” bidrog 
M useets m edarbejdere med en artikel i “Danske M useer” nr. 3, juni 
2012: “M useum splakaten -  tiden og museets spejl”. D er var til dels tale 
om  et tem anum m er, hvor flere artik ler handlede om plakater set fra 
forskellige synsvinkler. I forbindelse med udstillingen “M od lys luft og 
vand” skrev en af M useets m edarbejdere en artikel i “Bibliotek for læ
ger”, som er et fagfællebedømt tidsskrift for m edicinens historie. D et er 
en større artikel på 40 sider om Skodsborg Badesanatorium s historie og 
et v ig tig t bidrag til opfyldelsen af M useets forskningsforpligtelse.

Rudersdal M useer har en lang tradition  for fra tid til anden at udgive 
sto rt anlagte kataloger til en særudstilling. Således også til udstillingen 
om Alexander K lingspor. D en rig t illustrerede bog er på over 100 sider 
i A4 form at og try k t i en kvalitet, der yder afbildningen af bl.a. samtlige 
de malerier, der var med på udstillingen fuld retfærdighed. Bogen er 
udarbejdet af en arbejdsgruppe som tæller tidligere elever af K lingspor, 
samt nuværende og tidligere ansatte på Rudersdal M useer.

P e r s o n a l e

Ved udgangen af 2011 fratrådte Rudersdal M useers leder gennem  næ
sten 30 år N iels Peter S tilling for som m useum skonsulent at hellige sig 
sit virke som forfatter og foredragsholder.

D er blev ikke i 2012 ansat en ny museumsleder, i stedet blev der 
konstitueret et lederteam  bestående af: Souschef Svend C hristensen, 
M othsgården, som blev ansvarshavende m useum sleder med budgetan
svar for Rudersdal M useer og ansvar for at tegne Rudersdal M useer 
udadtil, arkivleder M artin  D ahl, H istorisk  Arkiv for Rudersdal K om 
m une, med ansvar for arkivet og personaleansvar for Rudersdal Museer, 
og leder af V edbækfundnene A nne Birgitte Gurlev, med ansvar for Ved- 
bæ kfundnene og Rudersdal M useers skoletjeneste.

På M othsgården bestod personalet i øv rig t af registrator Anders 
Bank Lodahl, udstillingsarkitekt K irsten  Schm idt, m useum sform idler 
M illi Svarre og sekretær og bogholder Birgit Simonsen.
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Frivillige med
arbejdere

"!~l E fter 29 'A års virke ved 
arkiv- og museumsvæse- 
net i Søllerød og fra 2007 
Rudersdal trådte museums- 
leder Niels Peter Stilling 
tilbage ved årsskiftet 
2011/2012 for at hellige sig 
sin forfatter- og forsk
ningsvirksomhed. Foto 
fra afskedsreceptionen 9. 
januar 2012, hvor borg
mester E rik  Fabrin holdt 
tale og her hilser på den 
afgående museumsleder. 
(Foto: Rudersdal Avis)

D e frivillige m edarbejdere på M othsgården er Steen Nielsson, hvis 
hovedopgave er ark itek tur og byggesager vedrørende bevaringsværdige 
bygninger. Jy tte  M ochizuki og Ianne Elo, som er i gang med den store 
opgave med at stregkode og katalogisere M othsgårdens bogsam ling. 
G rete H oppe, som tager sig af scrapbogen med alt, hvad der er skrevet i 
pressen, der vedrører Rudersdal M useer, samt korrekturlæ sning. G rete 
H oppe havde i 2012, 20 års jubilæum  som frivillig på M useet. Bjarne 
Pedersen, m angeårig brygger af M othsgårdens navnkundige valnødde- 
snaps. Steen Johansen, som hjælper med valnøddesnapsen og står i lære 
hos Bjarne Pedersen som brygm ester. Lennie Simonsen, hvis hovedop
gave er registreringen af Rudersdal M useers store sam ling af sølvservi
etringe, m en som også virker som konsulent på m alerkunst.
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E t museum med 
jægerstenalder og 
udstoppede dyr

Vedbækfundene
o

Årsberetning 2012

A f  Anne Birgitte Gurlev

På Vedbækfundene var der gennem hele 2012 en række aktiviteter til glæde 
fo r  bade børn og voksne. Skoletjenesten var velbesøgt og der blev udbudt et nyt 
undervisningstilbud til udskolingen og ungdomsuddannelserne. Flere univer
siteter kom på besøg og to forskellige tv-selskaber besøgte Vedbækfundene fo r  at 
foretage tv-optagelser med historien om jægerstenaldergravene. Endelig blev 
fire arkæologistuderende i løbet a f  året ansat som studentermedhjælpere.

“M å m an godt skyde rådyrene, n år de har æg?” spurgte en lille pige lidt 
bekym ret, da hun besøgte Vedbækfundene sam m en med sin bedstefar. 
Siden åbningen af m useum safdelingen i 1984 har der hvert år været en 
stor publikum sinteresse for de spændende arkæologiske fund fra Ved
bæk. M useum safdelingen bliver besøgt af skolebørn, børnehavebørn, 
vuggestuebørn, voksne uden børn, børnefam ilier og bedsteforældre 
med børnebørn , som får indblik i jægerstenalderens Vedbæk for 7000 år 
siden. I den perm anente udstilling  med de flotte naturscenerier får de 
m indre børn  desuden lært de forskellige dyr at kende.

B e s ø g s t a l  o g  s k o l e t j e n e s t e

D en store interesse for Vedbækfundene afspejler sig hvert år i besøgstal- 
lene. I alt 7677 m useum sgæster besøgte Vedbækfundene i 2012. N æ sten 
halvdelen, 3779 var børn. H erafkom  2603 børn  sam m en med deres sko
leklasse. I alt 146 skoleklasser, børnehaver, vuggestuer og andre grupper 
besøgte Vedbækfundenes skoletjeneste. H eraf fik 106 klasser undervis
n ing i skoletjenesten.

Skoleklasser fra børnehaveklasse til og med 7. klasse og børnehaver 
er de faste brugere af skoletjenesten. G rundskolens ældste klasser og 
ungdom suddannelser som gym nasieklasser og andre ungdom suddan
nelser kom m er kun sjældent på besøg. E n  væsentlig g rund  til dette er, 
at historieundervisningen i disse klasser beskæftiger sig med nyere tid, 
og at jæger stenalderen som tidsperiode sjældent er med i pensum . D er
udover viser undersøgelser, at de unge er en gruppe, som sjældent besø
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Smag på 
kulturen

Vildsvinejagt

Hop & Rock

ger de kulturhistoriske m useer i D anm ark. D et er derfor særligt v ig tig t 
at have et spændende form idlingstilbud til denne gruppe. I 2012 blev 
der på denne baggrund til denne gruppe udviklet et særligt undervis
ningstilbud - Jægerstenalderen og os, hvor eleverne med udgangspunkt i 
gravene fra Vedbæk skal forholde sig til kildekritik  og selv komme med 
deres egne bud på forto lkninger af de arkæologiske fund.

Å r e t s  a n d r e  a k t i v i t e t e r  o g  a r r a n g e m e n t e r

Ud over form idlingen til de m ange besøgende børn  i skoletjenesten har 
der gennem  hele året været udbudt en række andre aktiviteter og arran 
gementer. Flere af disse er skabt med sam arbejdspartnere.

Vedbækfundene deltog i udarbejdelsen af Smag på Kulturen, der er 
et sam let pakketilbud med en række forskellige kulturelle oplevelser til 
børnehaver og dagplejen i Rudersdal K om m une. Flensigten med til- 
buddet var at gøre børnehaverne og dagplejen opm ærksom m e på, de 
forskellige kulturelle tilbud til glæde for børn, der findes i Rudersdal 
K om m une. Smag på Kulturen er skabt i samarbejde med børnekultur- 
konsulent Flelle N orm and  som tovholder, M ichael M øller fra Rudersdal 
M usikskole og K irsten  Havem and fra Rudersdal Biblioteker. Vedbæk- 
fundenes del af kulturpakken var forløbet Lys og mørke i jægerstenalderen, 
som er e t forløb, hvor Vedbækfundene mørklægges, og børnenes sanser 
kom m er i spil sam tidig med, at de m øder natu ren  og kulturen  for 7000 
år siden. Forløbet slu tter af med en værkstedsaktivitet, hvor børnene 
selv kan frem stille små bådform ede lam per af ler.

I skolernes vinterferie, var der fokus på vildsvinet - ét af stenalderjæ
gernes vigtigste byttedyr, som blev nedlagt i urskoven bag bopladserne 
ved Vedbækfjorden. Sidste års store succes Vildsvinejagt i vinterferien 
blev gentaget. H er skulle børnene gå på jagt og finde små og store vild- 
svinefigurer gem t i udstillingerne. D et er en aktivitet, hvor selv de helt 
små børn  kan være med. D et gælder blot oin at have gode øjne eller være 
god til at tælle. D en lokale deltagelse i arrangem entet viste sig at være 
stor. U d af de 125 børn , som deltog i konkurrencen, var de 71 fra 2840 
H olte. V inderen blev en pige fra N æ rum .

Arets Hop og Rock blev afholdt d. 31. maj 2012 på Rudegård Stadion. 
Vedbækfundene deltog sammen med personale fra Rudersdal M useers 
to andre afdelinger - M othsgården og Arkivet. D et er et arrangem ent 
for alle børn  i skolernes fritidsordninger. O m kring  3000 børn  fra hele
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To drenge øver sig i bue
skydning ved arrangem entet 
’’Vildsvinejagt i V interfe
rien”, 2012. (Foto: Anne 
Birgitte Gurlev, Rudersdal 
Museer)

Ruderdal K om m une 
havde en dejlig efter
m iddag og aften fyldt 
med musik, leg og be
vægelse. Ca. halvdelen 
af disse i alt 1492 børn  
besøgte Rudersdal M u
seers bod. D er har gi
vetvis været m ange fle
re, som vi ikke kunne 
nå at registrere.

Igen i år var bue
skydningen “N ak  et 
vildsvin” en succes. D er 
var kø fra vi kom, til vi gik. D et samme gælder Rudersdal M useers skri
veværksted, hvor børnene kunne lære at skrive ru n er og gotiske bogsta
ver -  alt sam m en med ægte gammeldags fjerpenne, som skulle dyppes i 
blæk. D et var tydeligt, at børnene søgte ro i skriveværkstedet. D er blev 
tegnet flotte tegninger og skrevet fine og rørende breve, som blev efter
ladt i boden. I et af dem stod der: “Kære mor, jeg elsker dig selvom vi er 
i kamp nogle gange”. A ret før blev et andet brev efterladt, hvor der stod: 
“Kære m or jeg håber du har det godt i A frika”. Skriveværkstedet funge
rer åbenbart også som et sted, hvor børnene kan få u d tryk t nogle af de
res følelser. Alle brevene og tegningerne er gem t på Rudersdal M useer.

De gammeldags hæklede bolde var i gang hele tiden foran Rudersdal 
M useers bod ved Hop og Rock. D e blev b rug t til m ange forskellige bold
lege. Sjippetovene og stylterne blev ligeledes flittig t brugt. Så flittigt, at 
stylterne knækkede. G am le cykelhjul fungerede som tøndebånd, som 
børnene kunne trille  med ved at slå på dem med en pind, var også hele 
tiden i brug.

Skriveværksted
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Caspar C hristi
ansen og M orten 
Richardt fra 
Historisk Arkiv for 
Rudersdal Kom
mune lærer bør
nene, hvordan man 
skyder med bue op 
pil ved Rudersdal 
M useers bod på 
årets Hop og Rock 
på Rudegård Sta
dion. (Foto: Anne 
Birgitte Gurlev, 
RM)

Aben boplads Aben Boplads, som afholdes i begyndelsen af september, er blevet en fast 
tradition. D et er et arrangem ent, hvor hele græsplænen foran Vedbæk
fundene om dannes til en stenalderboplads med værksteder, hvor børn  
og voksne kan frem stille flintknive og genstande, som dem, der blev 
b rug t i stenalderen. A rrangem entet afholdes i samarbejde med børne- 
kulturkonsulent H elle N orm and  og H istorisk-topografisk Selskab for 
Søllerødegnen. Stenalderværkstederne var bem andet m ed en flinthug- 
ger, Vedbækfundenes personale, personale fra H istorisk  Arkiv og frivil
lige fra H istorisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen. I alt 201 børn  
og voksne besøgte bopladsen.

I skolernes efterårsferie havde V edbækfundene arrangem entet Gå på 
tegnesafari i urskoven fo r  7000 år siden. I hele efterårsferien var det m u
lig t at deltage i en tegnekonkurrence, som gik ud på at børnene skulle 
tegne et af jægerfolkets byttedyr. På hverdagene var det m ulig t at få teg
neundervisning. Studenterm edhjælp Sara Juel A ndersen, som er m eget 
dygtig til at tegne og male, underviste børnene i at tegne dyr. D et blev 
til m ange fine tegninger og 87 børn  deltog i tegnekonkurrencen. D et 
var C lara på 8 år, som blev den heldige vinder af tegnekonkurrencen.

Nissejagt A ret sluttede med en nissejagt. Vedbækfundenes udstillinger var på
mystisk vis blevet pyntet med nisser. E n  drillenisse havde været på spil 
og gem t over 100 nisser i udstillingen. D er var store nisser og små nis-
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Børn og voksne 
frem stiller flintkni
ve hos flinthugger 
og arkæologistude
rende Bjarke Øland 
Frandsen på Aben 
Boplads den 9. sep
tem ber 2012.(Foto: 
Anne Birgitte 
Gurlev, RM)

ser. D er var kravlenisser og fine gamle nisser. N isser og arkæologi har 
absolut in te t med hinanden at gøre. M en børnehaver i Rudersdal K om 
m une og børn  i alle aldre gik med stor fornøjelse på nissejagt i udstil
lingerne.

F o r e d r a g , b e s ø g  o g  a n d e n  f o r m i d l in g

Vedbækfundenes leder Anne Birgitte G urlev blev inviteret til at holde 
foredrag for Søllerød Arkæologigruppe d. 10. maj 2012. D et blev til 
foredraget Vedbækfundene -  det gamle og det nye, e t foredrag om  den ny
este forskning, gamle og nye perspektiver på gravene fra Vedbæk, og 
hvad m an ud fra forskellige videnskabsteoretiske perspektiver interes
serer sig for i gravm aterialet.

Danske H ospitalers N eonatalkongres blev afholdt på H otel M arina 
i Vedbæk lørdag d. 8. septem ber 2012. H er blev A nne Birgitte G urlev 
inviteret til at holde foredraget Danmarks ældste præmatur om  det ældste 
arkæologiske fund af et for tid lig t født barn  -  nem lig barnet, der for
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T V

Arkæologistude
rende og en lærer 
fra University of 
Amsterdam dis
kuterer jæger- 
stenaldergravene 
fra Vedbæk efter 
omvisningen ved 
deres besøg den 6, 
juni 2012. (Foto: 
Anne Birgitte 
Gurlev, RM)

7000 år siden blev gravlagt i Vedbæk på en svanevinge ved siden af sin 
mor. K ongresdeltagerne fik et generelt indblik i jægerfolkets liv og de 
blev ved samme lejlighed præ senteret for de fine arkæologiske fund på 
Gøngehusvej 7 lige ved H otel M arina, hvor der både er fundet brand
grave og skeletgrave.

Søndag d. 16. septem ber 2012 skulle M useum sforeningen for H ø rs 
holm  og O m egn og C yklistforbundet på en fælles cykeltur. På cykeltu
ren var der flere forskellige poster med kulturhistorisk  indhold. M use
um sleder for H ørsholm  Egns M useum  Lisbet H ein  indledte tu ren  ved 
R idehuset i H ørsholm . Anne Birgitte G urlev stod på C aroline M athil- 
destien, der hvor den krydser Vedbæk M aglemose og fortalte cyklister
ne om  jægerfolkets bopladser og grave ved Vedbækfjorden, og den viden 
de m ange arkæologiske fund fra Vedbæk har givet om den sidste del af 
jægerstenalderen.

To forskellige tv-selskaber besøgte i 2012 Vedbækfundene for at lave 
optagelser om gravene fra Vedbæk. D et norske tv-selskab N R K  er ved at 
producere en stor TV -serie, der hedder Arkeologerne, som vil blive vist 
i de første m åneder af 2013. I denne forbindelse havde de planlagt en 
rundrejse i D anm ark, hvor de på en række danske museer skulle foreta
ge optagelser om  arkæologiske fund. Jægerstenaldergravene fra Vedbæk 
var ét af de arkæologiske fund, de ønskede at høre om.
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Forskning

T V  2 regionerne var på Vedbækfundene d. 11. og 12. oktober 2012 
for at filme graven med kvinden med barnet på svanevingen og høre h i
storien bag. O ptagelserne er til en TV -serie på 16 afsnit om Bornholm s 
n a tu r- og kulturhistorie. T or Stenstop, som er en af reporterne bag ved 
serien, ønsker at perspektivere de arkæologiske fund fra B ornholm  med 
fund fra andre dele af D anm ark og valgte, at Vedbækfundene skulle 
med.

D er bliver stadig forsket i Vedbækfundene, og på arkæologistudi
erne er jægerstenalderfundene fra Vedbæk en del af pensum . D erfor er 
der hvert år besøg fra forskellige universiteter. K øbenhavns U niversitet 
kom på besøg med et hold studerende, Lunds U niversitet var på besøg to 
gange - første gang med de ansatte på den arkæologiske afdeling, anden 
gang med med et hold studerende. Fra U niversity o f A m sterdam  fik vi 
besøg af et hold studerende og deres lærere. D erudover kom Ph.d. Pat
rick H adley fra U niversity of York. H an  arbejder på et forskningsprojekt 
om, hvorledes de europæiske m useer har valgt at udstille de arkæologi
ske fund fra jægerstenalderen. H an  var i den forbindelse m eget interes
seret i den perm anente udstillings opsæ tning med de arkæologiske fund
______________________________  ___________ udstillet sam m en med

naturen  for 7000 år si
den. M uligheden for, at 
de besøgende kan røre 
ved rekonstruk tioner af 
jægerfolkets våben og 
redskaber, og hvordan 
vi form idler de arkæo
logiske fund i skole
tjenesten og til øvrige 
museumsgæster.

Den 13. april 2012 fik 
Vedbækfundene fint besøg 
af den amerikanske ambas
sadør Laurie S. Fulton. Her 
ses hun i den permanente 
udstilling sammen med 
arkæologen Peter Vang Pe
tersen fra Nationalmuseet. 
(Foto: Anne Birgitte Gurlev, 
RM).

229



Den amerikan
ske ambassadør 
på besøg

D en 13. april 2012 kom den am erikanske am bassadør Laurie S. Ful
ton på et privat, uofficielt besøg på Vedbækfundene. H u n  kom sam m en 
med sikkerhedsfolk og arkæologerne Peter Vang Petersen og Flem m ing 
Kaul fra N ationalm useet. Peter Vang Petersen var med til udgravnin
gerne på Bøgebakken i 1975 og udgravede bl.a. graven med den unge 
kvinde og barnet på svanevingen. D et blev til et hyggeligt besøg med 
kaffe og m ange spørgsm ål fra en am bassadør med en stor interesse for 
arkæologi.

P e r s o n a l e

I august sagde vi farvel til arkæologistuderende K irstine Eiby M øller, 
som har været ansat som studenterm edhjælp på Vedbækfundene siden 
2009. K irstine har valgt, at ét år af hendes uddannelse skal foregå i på 
universitetet i Sheffield i England. I septem ber gik K arina T ruelsen, 
som er ansat i en tidsbegrænset stilling  som museumspædagog, på bar
sel. D erfor har der været b rug  for ny arbejdskraft på Vedbækfundene. 
Fire arkæologistuderende blev ansat i løbet af året. I foråret blev Sara 
Juel A ndersen og Sofie Jørgensen ansat som studenterm edhjælpere. Ud 
over at være weekendvagter er både Sara og Sofie sam m en med Ved- 
bækfundenes leder A nne Birgitte G urlev og studenterm edhjælp Stina 
Brorsen W in th e r med til at varetage undervisningen i skoletjenesten. 
I septem ber blev A ndreas G rund tv ig  Binder ansat som studenterm ed
hjælper i weekenderne, og i oktober blev Sabine T h ran e  ansat til at af
løse på hverdage og vikariere i weekenderne.

P l a n e r

I forbindelse med udvidelsen af H elsingørm otorvejen med et ekstra spor 
foretog H ørsholm  Egns M useum  i 2012 en stor arkæologisk udgravning 
ved Langhaven i GI. H olte (Se artiklen: O ldtidsbønder og håndværkere, 
i nærværende Søllerødbog 2013, s. 7ff). D er blev gjort spændende fund 
af huse og genstande fra bronzealder og jernalder. De arkæologiske fund 
fra Langhaven skal udstilles på Vedbækfundene. M en på H ørsholm  
Egns M useum  skal der arbejdes med fundene og udgravningsresulta- 
terne i hele 2013. D erfor kan fundene fra Langhaven først blive udstillet 
på Vedbækfundene i 2014. D et er aftalt, at udstillingen skal sættes op 
i et samarbejde mellem H ørsholm  Egns M useum  og Vedbækfundene.
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Historisk Arkiv for Rudersdal 
Kommune

o

Årsberetning 2012

A f  M artin Dahl

2012 viste sig at blive et indbringende år fo r  Historisk A rkiv  fo r  Rudersdal 
Kommune. “Nye” arkivalier er blevet tilført arkivets samling, og dermed er 
nye vinkler på lokalhistorien dokumenteret og bevaret fo r  eftertiden. 2012 vil 
også blive husket som året, hvor Historisk A rkiv  flyttede fra  lokalerne i Holte 
M idtpunkt til biblioteksbygningen i Nærum. Arkivet har dermed ikke kun 
fået nye lokaler, men også nye muligheder fo r  at samarbejde tæt med biblio
tekspersonalet i Nærum, så arkiv og bibliotek sammen kan tilbyde betjening, 
ekspertise og formidling fo r  Rudersdal Kommunes borgere.

F l y t n in g  a f  H is t o r is k  A r k iv

E fter helt nøjagtig  15 år i lokalerne på H olte Bibliotek i H olte M idt
punk t fik arkivet i foråret 2012 ny adresse i N æ rum . N æ rm ere bestem t

For H istorisk 
Arkiv stod 2012 i 
flytningens tegn.
1.500 flyttekasser 
skulle fyldes og 
sendes til bibliote
ket i N æ rum  uden, 
at arkivaliernes 
systematik og 
rækkefølge gik i 
tabt. På billedet 
ses arkivar M orten 
T rom m er i færd 
med at nedpakke 
arkivmateriale på 
arkivets læsesal i 
Holte. (Historisk 
Arkiv for Ruders
dal Kommune =
HA)

EFFefcnvn.v™WG 

,s£»»e“
100 AR i

Prtcrwm
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E fter en veloverstå- 
et flytning kunne 
H istorisk Arkiv og 
N ærum  Bibliotek 
byde velkommen 
til borgere, kol
leger og samar
bejdspartnere den 
7. juni 2012. Dagen 
blev markeret med 
lokalhistoriske 
arrangem enter for 
små og store børn, 
og en velkomstre
ception med musik 
og åbningstale af 
formand for K ultur 
og Fritidsudvalget 
Jens Bruhn. (HA)

Tilbage til 
Nærum

til ejendom m en Fruerlund på Biblioteksalléen, der siden 1949 har huset 
N æ rum  Bibliotek. Biblioteket i N æ rum  fungerede som hovedbibliotek i 
Søllerød K om m une indtil 1987, hvor H olte Bibliotek blev kom m unens 
hovedbibliotek. Baggrunden for arkivets flytning i 2012 var den nye 
bib lio teksstruktur i Rudersdal K om m une, hvor flere af biblioteksfilia- 
lerne overgik til udvidede åbningstider med selvbetjening (kl. 7-21), og 
særskilte tider med betjening af bibliotekets personale. Som led i denne 
model ændredes H olte Bibliotek fra d. 1. januar 2013 til et m indre, men 
a ttrak tiv t bibliotek. D enne ændring indebar en ny disponering af area
lerne i H olte M id tpunk t. Ligeledes udvikledes N æ rum  Bibliotek til et 
m indre, men godt cafébibliotek, hvor m aterialesam lingen tilgodeser de 
mere efterspurgte og aktuelle materialer. D erm ed blev arealer frigivet 
til H istorisk  Arkiv i huset i N æ rum .

2012 blev således året, hvor H istorisk  Arkiv og N æ rum  Bibliotek 
indgik et tæ t samarbejde som in tegreret arkiv og bibliotek. Særligt fore
går de form idlingsrettede aktiviteter i huset i samspil mellem arkivets 
og bibliotekets tilbud og kompetencer. Som eksempel anvendes husets 
udstillingsfaciliteter i tæ t koordination og gensidig kvalificering ved ud
vikling af de skiftende særudstillinger. På den måde har borgerne i 2012 
fået et kulturhus i N æ rum , der byder på to  næ rt beslægtede og indbyr
des supplerende institutioner: Arkiv og bibliotek.

F ly tn ingen  af arkivet satte af gode grunde sit præg på arbejdet i 
2012. D er var ikke blot tale om flytning af arkivets læsesal og kontor
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Fra sommeren 2012 
har Rudersdal M u
seers projektgrup
pe flyttet m øderne 
fra M othsgården 
til H istorisk Arkiv 
i Nærum . Arkivets 
og bibliotekets m ø
delokale er veleg
net til formålet, og 
i samme lokale kan 
arkivets skiftende 
lokalhistoriske ud
stillinger opleves. 
(HA)

Projektgruppen

faciliteter, m en også flytning af en stor del af arkivets samling. Særligt 
flytningen af sam lingen krævede en større koordinerende indsats, så de 
mange arkivæskers rækkefølge og system atik blev bibeholdt. F ly tn in 
gen gennem førtes planm æssigt -  ikke m indst takket være H olte Flyt
teforretn ings kom petente arbejde. F lytn ingen af arkivet har i perioder 
betydet begræ nset adgang til en del a f arkivalierne for arkivets brugere 
og personale. T il gengæld har arkivet i dag til huse i passende historiske 
ram m er, og arkivets åbningstider er ændret, så også erhvervsaktive har 
m ulighed for at gå på jagt i lokalhistorien udenfor norm al kontortid, 
bl.a. om lørdagen.

Arkivets nye ram m er har desuden gjort det m uligt i 2012 at flytte 
Rudersdal M useers projektgruppem øder fra M othsgården til H istorisk  
Arkiv. P rojektgruppen, der er et lokalhistorisk arbejdsfællesskab med 
hø jt engagerede medlem m er, fortsæ tter indsatsen i arkivets m øderum . 
T idligere m useum sleder Niels Peter S tilling giver faglig sparring  og 
feedback til de m edlemmer, hvis projekter skal udgives som artik ler i 
kom m ende Søllerødbøger. I 2012 kom flere nye m edlem m er til g ru p 
pen, m en desværre faldt også et enkelt medlem fra. T idligere arkitekt 
Ole Rafn, der var projektgruppem edlem  og forfatter til flere artik ler 
i Søllerødbogen (“E n “æ ttesten” ved A ttem osegård”, 2001, “M in  Far
mors H us”, 2007, “Skodsborgs første etagehuse”, 2010 og Skodsborgs 
forvandling i 1900-tallet”, 2012) døde i oktober 2012.

233



Materiale fra
Skodsborg
Sanatorium

Birkerød
Biblioteks
lokalhistoriske
samling

I n d k o m n e  a r k iv a l ie r

M ange “nye” arkivalier er i løbet af 2012 blevet tilføjet H istorisk  A r
kivs samling. Arkivet m odtager skriftlig t vidnesbyrd om lokalhistorien 
i form  af breve, erindringer og m anuskripter, men også mange andre 
typer arkivalier som fx foto- og film m ateriale, kort og plakater. G iverne 
af den lokale ku lturarv  tæller både privatpersoner, foreninger, erhvervs
drivende og Rudersdal K om m unes adm inistration, forvaltninger og 
m ange institutioner. På den måde indsamles m angesidig og nuanceret 
dokum entation om om rådets historie til bevaring for eftertiden og til 
brug for historieinteresserede borgere og forskere. I 2012 er mange en
keltstående lokalhistoriske bidrag blevet tilføjet arkivets samling. N e 
den for fremhæves to af årets i om fang og i væsentlighed største sup
plem enter til H istorisk  Arkivs samling.

I forbindelse med M othsgårdens udstilling  i som m eren 2012 “M od 
lys, luft og vand” om  Skodsborg Badesanatorium s historie kom H is to 
risk Arkiv i besiddelse af un ik t arkivm ateriale om  sanatoriet. H istorisk 
Arkiv for Syvende Dags A dventisterne i D anm ark  (HASDA) viste sig 
at have en stor sam ling arkivalier og fotos om sanatoriet i Skodsborg. 
HASDA-arkivet, der holder til ved Vejle, viste stor samarbejdsvilje. Så
ledes blev væsentlige dokum enter og fotos udlånt til Rudersdal M useer i 
forbindelse med udstillingen, og udvalgte sager blev kopieret og arkive
ret i H istorisk  Arkiv for Rudersdal Kom m une.

Indre tn ingen  af arkivet i huset i N æ rum  skabte i 2012 m ulighed for 
modtagelse af en om fangsrig sam ling om Birkerødegnens historie: B ir
kerød Biblioteks lokalhistoriske samling, som rum m er et væld af oplys
ninger om  egnens lokalhistoriske begivenheder og personer, er nu at 
finde på H istorisk  Arkiv for Rudersdal K om m une. T ilm ed er Birkerød 
Biblioteks enestående sam ling af Birkerød Avis og vejvisere for Birkerød 
K om m une overdraget til H istorisk  Arkiv. D erm ed dækker arkivets avis- 
og vejvisersam ling begge Rudersdal K om m unes forgængerkom m uner, 
og arkivets brugere kan tilgå disse kilder under ét tag.

U d s t il l in g e r

D en første udstilling, som arkivet kunne præsentere i de nye omgivel
ser, handlede netop arkivets nye omgivelser. I udstillingen Fruerlund 
kunne m an se billeder fra forskellige epoker, hvor huset har haft for
skellige funktioner. For H istorisk  Arkiv var det en særlig fornøjelse at 
vise husets historie, da arkivets egen h istorik  har sit udspring i huset
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Børnebiblioteket i Søllerod Kom 
munes Hovedbibliotek i N ærum  
blev ledet a f Annalise Børresen, 
foto 1952. (HA)
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Baches byplan

Fruerlund. D et lokalhistoriske arkiv, der blev oprette t i 1942 som et 
“skrivebordsskuffeprojekt” for overbibliotekar for Søllerød K om m une 
Bibliotek, E rling  Hoffm eyer, fulgte med, da Hovedbiblioteket i 1949 
flyttede til Fruerlund. H er fik arkivet i første om gang plads i to m indre 
kontorer i hovedbygningen og siden, i 1970, i den nordre sidebygning. 
I 1982 blev arkivet for første gang fysisk adskilt fra biblioteket, da det 
under den nyansatte arkivar N iels Peter Stillings ledelse flyttede til GI. 
H oltegaard. I 1997 flyttede arkivet til det nyrenoverede Hovedbibliotek 
i H olte M idtpunkt. M ed arkivets flytning tilbage til Fruerlund i 2012 
synes ringen derm ed at være sluttet. U dstillingen vistes i perioden juni 
til august 2012.

Fra oktober til decem ber 2012 m arkeredes 70-året for kom m une
ingeniør H ans Baches byplan fra 1942 med en udstilling. U dstillingen 
Baches Byplan fortalte i billeder og tekst historien om  kom m uneinge
niøren, der frem skrev Søllerød K om m unes befolkningsudvikling fra ca. 
12.000 i 1940 til mellem 80.000 og 100.000 indbyggere. D en forventede 
voldsomme befolkningsvækst gjorde, at Bache m åtte planlægge boliger 
til de m ange påtæ nkte nye indbyggere. D et skulle hovedsageligt være 
villabyggerier, med G entofte som forbillede. T rods stor kritik  af bypla
nen vedtog Sognerådet i april 1943 Baches byplan. Ved valget i maj 1943 
blev kun 2 sognerådsm edlem m er genvalgt, og hele 13 nye indvalgt. D et 
nye flertal var ledet af Andreas Schneider fra ’D en Uafhængige K om 
m unalforening’. ’D en  U afhængige K om m unalforening’ var gået til valg 
blandt andet på et løfte om at erstatte Baches byplan med en byplan 
udført af Steen Eiler Rasmussen. D et blev det dog aldrig til, m en man 
gik efterfølgende over til at byplanlægge med partielle byplaner, senere 
hen kaldet lokalplaner. I stedet for en tæ t bebygget kom m une gik det 
nyoprettede byplanudvalg efter at fastholde kom m unens naturskønhe
der, ved hjælp af en lang række natu rfredn inger (Se E rn st Goldschm idt: 
“Frederik Clausen -  en sognerådsform and i m odvind”, Søllerødbogen 
2009, og Jørgen  Berg m.fl.: “Socialdem okratiet i en brydningstid  -  mel
lem krise og vækst”, Søllerødbogen, 2012).

A n d e n  f o r m i d l in g

U d over de skiftende udstillinger, har H istorisk  Arkiv i 2012 fortsat med 
at form idle udvalgte tem aer fra lokalhistorien samt historisk metode. 
Som led i Rudersdal Bibliotekernes kursusudbud, har H istorisk  Arkiv 
afholdt slægtsforskningskurser for interesserede borgere. K ursernes 
formål har været at hjælpe folk i gang med deres egen slægtsforskning,
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K om m uneingeniør H ans Baches byplan fra 1942, der fremskrev Søllerød Kommunes befolkningsudvikling 
til at stige fra ca. 12.000 i 1940 til mellem 80.000 og 100.000. Byplanen fik store konsekvenser for sognerå
dets sam mensætning og for Bache selv. (HA)

og har derfor budt på praktisk og teoretisk indføring  i slægtsforsknin
gens m uligheder og faldgruber.

A rkiv  på H jul T raditionen tro  har arkivet tilbudt konceptet “Arkiv på H ju l” til
kom m unens institutioner. M ed en blanding af h istorieundervisning og 
underholdning har H istorisk  Arkiv form idlet lokalhistoriske em ner for 
børnehaver, skolefritidsklubber sam t plejehjem. “Arkiv på H ju l” har så
ledes vakt begejstring blandt kom m unens yngste såvel som ældste bor
gere.

B Y P L A N
FOR

S 9 L L £ 8 0 D  K O M M U N E

BYPLANFORSLAG fra 1943 Oversigtsplan 

Offentlige formål 

R  Karrebebyggelse 

Blokbebyggelse 

■BoflK Rækkehuse, kædehuse mm 

Villabebyggelse 

Produktionsområder 

J Status quo Arealer
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70-året for kom m uneingeniør Baches byplan for Søllerød K om m u
ne blev d. 22. novem ber m arkeret med et foredrag på H istorisk  Arkiv 
for Rudersdal Kom m une. Arkivar Caspar C hristiansen gennem gik h i
storien om byplanen, der m ødte voldsom kritik, og som ved valget i maj 
1943 var direkte m edvirkende til, at 13 ud af 15 folkevalgte blev skiftet 
ud. Endelig førte byplanen til en fyreseddel til ingeniør Bache. Cas
par C hristiansen behandlede em net i 2011 med et bidrag til antologien 
“H ovedstadsm etropolen efter 1945”. Foredraget om den dram atiske hi
storie blev suppleret med kort- og billedm ateriale fra arkivets samling.

Desuden er den lokalhistoriske form idling i 2012 sket ved produk
tion af flere interviewfilm , der har indgået i udstillingssam m enhænge 

Interview med på Rudersdal M useer. T il M othsgårdens udstilling  “M od luft, lys og 
Aksel Kjøller vand” om Skodsborg Badesanatorium  blev produceret tre  interviewfilm , 

som blev vist i udstillingen. D en første var e t interview  med Aksel Kjøl
ler om hans oplevelser i receptionen på Skodsborg Badesanatorium . De 
to næste var em neopdelt og om handlede besættelsestiden og behand
lingerne på Skodsborg Badesanatorium . A ndre medvirkende var Bodil 
Lund, Elsy Bacher og Lilla O ttosen, som alle tre  har været ansat på

U dstillingen ”M od lys, luft og vand” om Skodsborg Badesanatorium viste et udvalg af de mange historiske 
fotografier fra Sanatoriets storhedstid i 1920’erne og 1930’erne (HA)



Skodsborg Badesanatorium . O ptagelserne blev foretaget på læsesalen på 
H istorisk  Arkiv i maj m åned 2012.

T il M othsgårdens udstilling  om  m aler og lærer på H olte G ym na
sium Alexander K lingspor blev optaget endnu en interviewfilm . Film en 
handlede om K lingspors virke på H olte G ym nasium , fortalt af hans 
kollega Jørgen  Schunck og to af hans elever: N ulle Ø igaard og Lise Ø v
lisen.

D erudover produceredes en film i forbindelse med udstillingen om 
Birkerød G ym nasium s historie, der vistes på H istorisk  Arkiv fra januar 
2013.1 filmen blev en række tidligere elever, lærere sam t rek to r Anders 
K loppenborg interview et om skolens nyere historie. F ilm ene fungerer 
således som del af form idlingsprojekter, og de fungerer også som en 
historisk dokum entation til bevaring for eftertiden.

S t a t i s t i k

1 2012 har H istorisk  Arkiv for Rudersdal K om m une haft i alt 2.821 hen
vendelser. H envendelserne er kom m et fra borgere, forskere, den kom 
m unale forvaltning og institutioner. H envendelserne opgøres i antal 
læsesalsbesøg: 516 (18%), telefon- eller e-m ailhenvendelser: 1.513 (54%) 
og besøg i forbindelse med arrangem enter: 792 (28%). I forbindelse med 
denne opgørelse bør det nævnes, at arkivet m åtte holde lukket for læse- 
salsbetjening mens flytningen stod på i foråret 2012.

A rets indkom ne og registrerede arkivalier beløber sig til 200 jour
nalposter, der hver især indeholder adskillige underposter. Journalpo
sterne fordeler sig således:

Kommunale forvaltninger og institutioner: 77

Andre institutioner: 3

Personarkiver: 66

Foreningsarkiver: 23

Erhverv s arkiv er: 31
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P e r s o n a l e

2012 bød på flere interne rokader blandt personalet på grund af stil- 
lingsæ ndringer og udskiftn ing af personale. I årets tre  første m åneder 
var arkivleder M artin  D ahl på barselsorlov, og cand.mag. i H istorie 
M orten  R ichardt blev i perioden ansat som arkivar. D en ved årsskiftet 
2011-12 vakante stilling  som arkivsekretær blev æ ndret til arkivvært, 
og m idlertid ig t besat a f cand.mag. i H istorie M artin  W ilson  C h ris ti
ansen. D. 1. juli 2012 blev M orten  R ichardt fastansat som arkivvært. 
K om m unearkivar Caspar C hristiansen fik ansættelse som IT-arkivar 
på Frederiksberg Stadsarkiv pr. 1. januar 2013, og derfor gik M orten  
R ichardt ved årsskiftet over i en m idlertidig ansættelse som kom m une
arkivar. Ved samme lejlighed kunne M artin  W ilson C hristiansen blive 
m idlertid ig t ansat som arkivvært d. 1. januar 2013.
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Selskabet stiftes 
1942

Historisk-topografisk Selskab 
for Søllerødegnen 2012
A f  Anita Mikkelsen

Fra år 1942 til 2012 er der et spænd på 10 år. Så længe har Historisk-topo
grafisk Selskab fo r  Søllerød nu eksisteret - i de senere år med navnet Histo
risk-topografisk Selskab fo r  Søllerødegnen, efter Søllerød som kommunenavn 
forsvandt. 10 år og stadigvæk et levende selskab.

D engang i 1942 var der i vores kom m une en række “gode m ænd”, 
som følte og så e t behov for, at m an blev bevidst om den egn og det 
land, m an boede i. D et var tankerne om at værne den store kulturarv, 
som tidligere generationer havde efterladt, og som stadig var til stede, 
synligt og ganske nær i den daglige færden i Søllerød. D et var tanker, 
som m ange m ennesker forskellige steder i landet gjorde sig under den 
tyske besættelse fra 1940 til 1945, hvor m an i høj grad så på det nære og 
det danske som m odvægt til besættelsesm agten. I den situation var det 
nærliggende at stifte historiske foreninger, som m an også gjorde det i 
Søllerød. Blandt de personer, som havde stor egnshistorisk interesse og 
som blandt andre kom til at stå bag stiftelsen af H istorisk-topografisk 
Selskab i Søllerød bør nævnes gartner Alfred Avnholt. Avnholt var, hvad 
m an i dag ville kalde am atørarkæolog og havde gravet ved M aglem osen 
siden 1920'erne. Sam tidig foretog han indsam linger på lossepladserne 
og var med til at få bevaret de sidste rester af den her eksisterende bon
dekultur, som langsom t var ved at forsvinde fra vore “landsbyer”. Flere 
andre initiativrige m edlem m er i Selskabets bestyrelse har desuden gen
nem  årene m edvirket til, at der er blevet oprette t henholdsvis et h isto
risk arkiv og et m useum  i Søllerød. De overordnede tanker, der lå bag 
Selskabets virke blev nedfældet i Selskabets formål:

“Selskabet har tilform ål at udbrede kendskab til og vække interesse fo r  Søl- 
lerød-egnens historie, topografi og kulturelle forhold samt dermed beslægtede 
emner. Yderligere har Selskabet til form ål at støtte bestræbelser, som går ud på 
at bevare og udvikle, hvad der skønnes at have historisk og æstetisk værdi...... ”

Disse tanker og ideer har vist sig at have været særdeles bæredygtige 
gennem  de første 70 år. Bestyrelsen har stadigvæk vort form ål for øje
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Søllerødbogen 
gennem 70 år

I Søllerød Kirke 
fortæller form an
den om Selskabets 
tilblivelse i forbin
delse med fejringen 
af Selskabets 70 
års jubilæum den 
27. februar 2012. 
(Foto: Søren Pe
tersen)

og har heldigvis en stor medlemsskare, som stø tte r dette. D et skal også 
ved dette runde år nævnes, at den til enhver tid siddende kom m unalbe
styrelse og forvaltning har vist Selskabet stor interesse og stø tte  gen
nem årene og har vidst at inddrage Selskabet på relevante områder. V ort 
samarbejde med Rudersdal M useer har også været og er m eget tæ t og 
forbilledligt, og jeg vil mene til glæde for begge parter.

J u b il æ u m , 7 0  å r

Vi fejrede naturligvis vort jubilæum  på dagen for stiftelsen, den 27. fe
bruar, ved en sam m enkom st i Søllerød Sognegård. A ftenen indledtes 
i Søllerød Kirke, hvor jeg som form and for Selskabet fortalte lidt om 
anledningen og Selskabets historie. M enighedsrådets form and G eorg 
Lund, der også er bestyrelsesm edlem , beskrev den nylige restaurering 
af Søllerød Kirke, og organist Klaus Lyngbye spillede på kirkens nye 
orgel musik af H artm an n  og G ade, to kom ponister med tilkny tn ing  til 
vores egn. Resten af aftenen foregik i Sognegården med servering af vin 
og kager, mens N iels Peter Stilling, vores m angeårige redaktør cause
rede over Søllerødbogen gennem  de 70 år, den har eksisteret. U tro lig t 
hvor m ange spændende historiske fortællinger, der har fundet vej til 
bogen gennem  de m ange år, hvoraf en stor del af redaktionen har ligget 
i N iels Peter Stillings m eget kyndige hænder.
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“Peter Lassen o f 
California”

“En kongelig, 
affære”

Monumenter

Rigsarkivet

Vore arrangem enter har i årets løb som altid været alsidige og righol
dige. D er har været arrangem enter, der har fundet sted tæ t på os -  og 
har været m eget lokalhistoriske -  mens andre historiske oplevelser har 
fundet sted betydeligt længere væk end Rudersdal. I øv rig t har vi altid 
bestræ bt os på, at det lokalhistoriske blev set i en større  nationalh isto
risk kontekst og også gerne i in ternational sammenhæng.

Søren Petersen, vores næstform and, fortalte i m arts m åned i Søl
lerød Sognegård om Peter Lassen, en kendt dansker i USA, m en ikke så 
kendt her. Søren Petersen har fu lg t hans liv, som begyndte tæ t herved, 
i Farum , men foldede sig ud i Californien. Peter Lassen var en af D an
marks m ange udvandrere, der prøvede lykken i USA, og hvis fantastiske 
liv Søren Petersen beskrev i billeder og fortælling.

D et er sjældent, at vi tilbyder en film forestilling til m edlem m erne, 
men “E n  kongelig affære” handlede om 2 personer, S truensee og C a
roline M athilde, som havde levet dele af deres liv her på vores egn i 
1700- tallet, og hvis historie huskes i navne og steder. “Reprisen” i H olte 
arrangerede en forprem iere på filmen, m useum sinspektør L isbeth H ein  
fra H ørsholm  Egns M useum  holdt et lille introduktionsforedrag med 
historier om  hovedpersonerne, ligesom der var en lettere servering in 
den forestillingen. Film en har siden opnået at blive nom ineret til for
skellige priser. T il arrangem entet indbød vi tillige M useum sforeningen 
i H ørsholm  til at deltage, da h istorien om Caroline M athilde også der 
har stor interesse.

V i kom tæ t på vore m ange interessante m onum enter, da N iels Peter 
Stilling i ord og m eget smukke billeder gennem gik vore m ange spæn
dende m indesm ærker ved foredraget den 28.m arts i Søllerød Sogne
gård. D e 16 m onum enter, hvortil der er k n y tte t audioguide, er blevet 
forøget med yderligere 8 m onum enter, hvor borgerne kan standse op, 
ringe og høre de gode historier, der fortælles om  disse m inder. D et 
drejer sig om: Søllerød Bybrønd, L eif Schiønnem anns m indesten, Ib 
G undelachs m indeplade, m indesten for Axel Jern ith , m indestenen ved 
H avarth igården, Frederik den V IF s  grotte , Selvm orderstenen i Birke
rød og Bystævnet i Øverød.

“Rigets hukom m else” ligger i R igsarkivet i K øbenhavn. Ved 2 besøg 
kom m edlem m erne ru n d t i arkivet og så og hø rte  om, hvorledes vore 
store m ængder af arkivalier opbevares under de bedst m ulige forhold, 
så de bl.a. kan stå til rådighed for forskning nu og i frem tiden. A f særlig 
interesse for vores egn opbevares i R igsarkivet “Stadfæstelsesbrev på

A r r a n g e m e n t e r
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Arkæologen Ole 
Lass Jensen, 
Hørsholm  Egns 
M useum, fortæller 
det nyeste om ud
gravningerne ved 
Helsingør M otor
vejen i september 
2012. (Foto: Søren 
Petersen)

Besøg i Køge

Oldtid ved mo- 
tortvejen

Absalons testam entariske gave til Roskilde bispestol”, hvor bl.a. N æ rum  
nævnes -  det er dateret Verona 1186. Blandt de dokum enter, som vi fik 
vist, var breve udfærdiget af Sophie Hedevig, Fr. IV 's  søster, som ejede 
D ronninggård . H un  skriver om de 5 prinsesseskoler, hun lod oprette, 
deriblandt en i Ø verød-Søllerød, en i N æ rum  og en i T rørød.

I maj m åned m ødtes en række af Selskabets m edlem m er i Køge til en 
by vandring. Køge er en by, der har forsøgt at værne om sin bykerne, så 
der stadigvæk er m ange, smukke og velholdte huse at beundre, sam t li
geledes enkelte middelalderkældre. M ange huse ligger endnu med bag- 
og sidebygninger langs m eget smalle grundstykker, og Køge kirke var 
et interessant bekendtskab.

O pgravningerne langs H elsingør M otorvejen i forbindelse med dens 
udvidelse har i løbet af året været synlige for de fleste. Som noget yderst 
positivt har det dog i den forbindelse vist sig, at de arkæologiske ud
gravninger i om rådet har afdækket spændende fund og givet væsentlige 
oplysninger om vores oldtid. Selskabets m edlem m er fik en guidet om 
visning i septem ber og en in troduktion  til resultater af de udgravnin
ger, der har fundet sted på det 8 hektar (=11 fodboldbaner) store areal. 
H er havde arkæolog Ole Lass Jensen fra H ørsholm  Egns M useum  indtil 
da fundet spor af 7 gårde, træbyggede med staklader gående fra ældre 
bronzealder og frem til germ ansk jernalder -  en spredt bebyggelse, som
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E t lille udsnit af de 
mange fund fra ud
gravningerne ved 
Langhaven i GI. 
Holte i forbindelse 
med motorvejspro
jektet. (Foto: Søren 
Petersen)

efter al sandsynlighed har flyttet ru n d t på arealet gennem  århundreder
ne, m en ikke optråd t som en landsby. Resultaterne af undersøgelserne 
i 2012 frem går af den artikel, Ole Lass Jensen har skrevet her i årets 
Søllerødbog.

Brede Vores tu r  til på Brede H ovedbygning med efterfølgende besøg i N a 
tionalm useets konserveringsafdeling var m eget efterspurgt. Desværre 
har vi m åtte t skuffe nogle. Brede H ovedbygning er fra 1795, og gulvene 
tåler ikke stor belastning. D et er derfor kun m ulig t at give plads til 15 
personer pr. om visning af en tim e. Vi havde booket 2 guidede om visnin
ger i to hold og tilsvarende besøg blandt konservatorerne, som fortalte 
og viste, hvorledes vores kulturarv, fra de fineste tekstiler, inventar af 
forskellig a rt til m etalvarer restaureres og konserveres for eftertiden.

Skodsborg Sund- Rudersdal M useer viste i år udstillingen “M od lys, luft og vand”,
hedscenter der handlede om Skodsborg Sundhedscenter fra Badehotel til det nu

værende fitness center. D et var anledningen til Selskabets to  besøg på 
Skodsborg. D irek tø r N ils Rechter fortalte m edlem m erne om Skods- 
borgs historie og viste ru n d t i Villa Rex, Frederik den V IF s  resistens fra 
m idten af 1800-tallet, de sm ukt istandsatte rum , som gør tidligere tiders 
historiske begivenheder særdeles levende. D er blev ligeledes lejlighed 
til at besigtige det nye Skodsborg med det nyeste inden for velvære og 
fitness.
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Politigården Politigården i K øbenhavn er bestem t et besøg værd med sin m eget
spændende arkitektur. D enne lukkede bygning i nyklassicisme ru m 
m er m ange oplevelser, og Selskabet var så heldig at kom m e på en over 
to tim er lang guidet tu r  gennem  sto rt set alle afdelingerne -  dog ikke 
fængslet, der huser nogle af vore farligste forbrydere. Parolesalen, poli
tid irektørens kontor, trapper inspireret af a rt deco, samt mindevæggen 
for politiet blev der lejlighed til at se og høre om.

Niels Peter Stilling arbejder i øjeblikket på et sto rt værk om vore 
Herregårde herregårde for Gyldendal. D et holdt han et m eget besøgt foredrag om.

H an  viste egne, dejlige billeder fra herregårdene på Sjælland og L ol
land Falster og fortalte spændende om denne fantastiske kulturarv, vi 
stadigvæk er i besiddelse af, men hvis vilkår for overlevelse i dag kræver 
m ange nye initiativer.

Slægtsforskning er blevet et om råde af vores interesse for historien, 
som har grebet m ange mennesker. Selskabet havde derfor bedt senior
konsulent E rik  K ann, som har arbejdet med dette em ne i m ange år, 
om at fortælle m edlem m erne, hvordan m an kom m er i gang med slægts
forskning, og hvad det kan indebære. D et blev en inspirerende indgang 
til em net, hvor vi kom langt om kring  over kirkebøger, lægsruller, bil
leder, rejser, og som helt levede op til titlen  på foredraget: “Puslespil 
uden kantbrikker”.

På sensom
merudflugten 
besøgtes endvidere 
middelalderkir
kerne i Vejlø syd 
for Næstved og 
Kongsted ved Røn- 
nede. Altertavlen 
og prædikestolen 
i Vejlø Kirke er 
udført af Næst- 
vedbilledskæreren 
Abel Schrøder i 
1668-69. Prædike
stolen bæres af den 
noget bizarre heks 
med dyrehoved 
kaldet ’’Slattenpat- 
ten”. (Foto: Niels 
Peter Stilling)
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Sensommerudflugten i september 2012 gik til de sydsjællandske herregårde Holm egård og Gavnø ved Næst
ved. H er et foto fra Holm egårds gårdsplads omgivet af tre  smukke bindingsværkslænger. 80 medlemmer af 
foreningen deltog i udflugten. (Foto: Søren Petersen)

S e n s o m m e r u d f l u g t e n

Sensom m erudflugten er altid m eget efterspurgt, og 80 m edlem m er tog 
Gavnø tu ren  til Sydsjælland for at besøge specielt G avnø Slot, et af Sydsjæl

lands betydeligste herregårdsanlæg, ligesom der også blev lejlighed til 
at se en række spændende kirker. På vejen m od G avnø standsede vi dog 
først ved herregården H olm egård, som er en af D anm arks m eget få her
regårde, der er bygget alene i bindingsværk, denne i 1635 og fortsat om 
givet af voldgrav. G avnø, der er bygget ca. 100 år senere, kunne byde på 
en fantastisk park, en spændende m alerisam ling og en interessant kirke, 
som oprindelig havde været klosterkirke i det senmiddelalderlige non
nekloster Skt. Agnete, som lå der før Gavnø. Frokosten blev serveret i 
“K aretm agerens H us”, oprindelig t et asyl, og Vejlø K irke, der ligger 
ganske tæ t ved G avnø, blev besøgt for bl. a. at hilse på “Slattenplat- 

Kongsted Kirke ten” og bese den enestående præstegårdshave. K ongsted K irke var sidste 
stop på turen . H er har “kongstedm esteren” dækket kirkerum m et med
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M ange medlem
m er af Historisk- 
topografisk Selskab 
deltog i museums- 
leder Niels Peter 
Stillings afskedsre- 
ception på Søllerød 
Sognegård i januar 
2012. (Foto: Ru
dersdal Avis)

Rollespil

Havnedag i 
Vedbæk

sine berøm te kalkmalerier. N iels Peter Stilling var tu rens uforlignelige 
guide.

N iels Peter S tilling fratrådte ved årsskiftet sin m angeårige stilling 
som m useum sleder af Rudersdal M useer for at hellige sig forskning og 
sit forfatterskab. Selskabet og M useet med Niels Peter Stilling som leder 
har gennem  årene haft et m eget fint samarbejde. Heldigvis er Niels Pe
ter Stilling stadigvæk et aktivt medlem af Selskabets bestyrelse.

A n d r e  i n i t i a t i v e r

D er er i bestyrelsen fortsat e t ønske om  at tilbyde og medvirke til h isto 
riske oplevelser for børn  og børnefam ilier. I år havde vi sam m en med 
K ulturgalaksen ved H elle N orm ann , Rudersdal M useer og Søllerød 
m enighedsråd indbudt børn  sam m en med forældre eller bedsteforældre 
til et historisk rollespil om “Svend, K nud og Valdem ar”. D en drabelige 
kamp fandt sted på græsplænen mellem M useet og Søllerød K irke og 
blev forta lt og ledet af Rollespilsakademiet - til stor fornøjelse for de 
deltagende børn.

“Aben Boplads” på Vedbækfundene var et fint arrangem ent, som vi i 
lighed med de forudgående år deltog i. M ange børn  med forældre eller 
bedsteforældre fik viden om  jægerstenalderen og fik prøvet selv at frem 
stille redskaber med mere. Ikke helt den samme tilslu tn ing fik et andet 
arrangem ent, med titlen  “Få styr på besserne”, hvor det var tanken, at
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En smuk junidag 
arrangerede Sel
skabet i samarbejde 
med Rudersdal 
Kommunes 
såkaldte K ulturga
lakse et rollespil for 
børn over temaet 
’’Svend, Knud og 
Valdemar”. Det 
endte historisk 
korrekt med, at 
Valdemars tapre 
svende vandt, dog 
først efter hæftige 
sværdkampe som 
det frem går (Foto: 
Anne Lisbeth 
Olsen)

børn  sam m en med forældrene og billedkunstner Susanne H olck skulle 
frem stille deres eget stam træ.

D et er første år, at Selskabet deltager i “H avnedag i Vedbæk”. Vi 
havde opstillet en stand, der fortalte om Selskabets form ål og virke. D er 
var plancher med flotte lokalhistoriske billeder, billeder fra vore arran 
gementer, bøger til salg og et tilbud om  en “lille byvandring” om kring 
havnen og Strandvejen, som Peter M . C hristensen stod for. Initiativet 
gav flere nye medlemmer.

G e n e r a l f o r s a m l in g e n

Selskabet afholdt sin ordinære generalforsam ling den 31. maj 2012 i 
Søllerød Sognegård med dagsorden ifølge vedtægterne og med delta
gelse af ca. 140 medlem m er. E rik  H elm er Pedersen ledte som dirigent 
på gem ytlig vis generalforsam lingen. Form andens beretn ing  blev god
kendt, og Selskabet rost af N iels Brüel for stor lokalhistorisk aktivitet på 
Søllerødegnen. K asserer H enrik  S tø tt fremlagde regnskab for 2011 og 
budget for 2013, og begge blev vedtaget. K ontingentet på fortsat 250 kr. 
blev ligeledes vedtaget.
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Kong Valdemars 
tropper i fremryk
n ing på plænen ved 
Søllerod Kirke. 
(Foto: Niels Peter 
Stilling).

Hjemmesiden
På valg til bestyrelsen var form anden, A nita M ikkelsen, desuden 

B irgitte Schjerning Povlsen, N iels Peter Stilling, Peter M .M . C hristen 
sen, Lars Bo H ansen  -  alle blev valgt. Ena Berg genvalgtes som revisor.

U nder eventuelt fremviste næstform and Søren Petersen den nye 
hjemmeside, som er udarbejdet af ham  og gennem gik dens m uligheder 
- en hjemmeside, som også prydes af m ange smukke lokalhistoriske bil
leder udover det aktuelle stof, og som noget m eget n y ttig t har fået en 
oversigt over, hvilke artik ler A L L E  de gamle søllerødbøger indeholder.

E fter generalforsam lingen holdt Niels Peter S tilling et foredrag med 
titlen “K unsten, K irken og K roen  i Søllerød”. U dgangspunktet var en
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udstilling af M useets m ange malerier, gamle som nyere af kirken og 
dens om egn. Billederne var ophæ ngt i hele Sognegården, i en periode 
både før og efter generalforsam lingen, og det var en enestående lejlig
hed til at se m ange af de kunstværker, der til dagligt ikke er nem t til
gængelige.

Flere medlemm er af 
bestyrelsen for Historisk- 
topografisk Selskab stil
lede op ved Havnedagen i 
Vedbæk i august 2012. H er 
er det Selskabets kasserer 
H enrik  S tøtt og arkivar Lars 
Bo Hansen. (Foto: Anne 
Birgitte Gurlev)

Lokalplan 226, 
Ny Holte Kirke

B e v a r in g s u d v a l g e t

I løbet af 2012 har bevaringsudvalget, Jan  Britze, Carl Steen Berggreen, 
og M artin  W ilson  blandt andet gennem læst og taget stilling  til en række 
lokalplanforslag. Hvad angår forslaget til Lokalplan 223 for e t om råde 
ved Kollemosevej i H olte, valgte Selskabet at understrege det væsent
lige i lokalplanens formål om at fastholde om rådets karakter og sikre de 
bevaringsværdige huse. D ette skal ses på baggrund af lokalplanens til
ladelse til en hushøjde op til 8,5 m eter for nye bebyggelser, som fra nu af 
kan følge de regler, som er gældende i den samlede kom m uneplan. Ved 
Lokalplan 221 for K ulturcen ter M ariehøj og det nærliggende n a tu r
om råde, henledte Selskabet opm ærksom heden på at beskytte en række 
sten- og jorddiger i det
te om råde. Lokalplan j L
226, der om handler N y 1
H olte K irke, havde et r  —
forslag til en m sogne- jM S P a| f
gård af anseelig stør- ^ mmf m
relse tilbvgget kirken
og ny tæt-lav boligbe- I ■ P * 3 L i |  ^Si-r » J W  JÉ I
byggelse opfo rt  pa den I  A ø Q K v  \
nuværende sognegårds H  ¡ m í  ■ » ' . J É  ^
placering. Det le tog 'fSwOK 3
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Lokalplan 220, 
Henriksholm

24 “talende” 
moymmenter

Selskabet stor afstand fra ligesom en række andre høringspartnere. D en 
store m odstand resulterede i e t ændringsforslag fra kom m unen, hvor 
den nye boligbebyggelse udgik af forslaget, m en fortsat med en ny stor 
sognegård tilbygget kirken. Også dette sidste reviderede forslag m åtte 
vi tage afstand fra og fastholde, at kirken bør frem stå uden tilbygget 
sognegård. D enne indsigelse blev desværre ikke taget til efterretning. 
Forslag til lokalplan 209 om de Runde Flaver i N æ rum  var derim od helt 
i tråd  med Selskabets ønske om bevaring af haverne i deres oprinde
lige form. Ved behandlingen af lokalplan 220 om  ram m elokalplan for 
et om råde ved H enriksholm  noterede Selskabet med tilfredshed, at der 
er blevet tilføjet “kulturelle og arkæologiske værdier” til de “landska
belige” i indledningen af lokalplanen, som ønsket. T il forslaget 228 for 
et boligom råde ved H enriksholm  Allé udtrykte Selskabet tilfredshed 
med de beskrevne ram m evilkår, dog med den bem ærkning, at det ene 
punkthus ikke burde kunne øges til 4 etager, men holde sig til de andre 
punkthuses 3 etages højde, hvilket desværre blev afvist.

P a r t n e r s k a b e t  o m k r in g  M o n u m e n t e r n e

Selskabets samarbejde med K om m unens ku ltu rforvaltn ing  har også 
i år været m eget positivt. Først og frem m est arbejder vi sam m en i “P art
nerskab om bevaring af historiske m onum enter i Rudersdal K om m une”, 
hvor vi ved regelmæssige m øder d røfter m onum enternes tilstand og evt. 
renovering. D ernæ st har forøgelsen af antallet af m onum enter, hvortil 
der er kny tte t tale, fra 16 til 24, betydet, at der var et behov for en ny fol
der. Folderen, der forelå ved som m erferietid, er nu blevet firefløjet for at 
give plads til en beskrivelse af de nye m onum enter, og den har desuden 
fået tilføjet G PS ved alle m onum enterne.

Udover disse initiativer har Selskabet arbejdet med at involvere sko
levæsenet i frem stilling af undervisningsm ateriale, som kan frem m e 
undervisningen i historie med et udgangspunkt taget i lokalhistorien 
og evt. med m onum enterne som indgang. D ette  arbejdes der videre på.

Selskabet har i 2012 fortsat haft et tæ t samarbejde med Helle N o r
m ann og Kulturgalaxen. Som tidligere næ vnt har der været arbejdet 
sam m en om  en række arrangem enter, som har været re tte t m od b ø rn e
familier, og disse initiativer vil vi ligeledes fortsæ tte med.

B ø g e r  o g  K o m m u n ik a t i o n

Udgivelsen af Søllerødbogen er som altid en væsentlig del af Selskabets
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Søllerødbogen

N yt fra  Lokal
historien

Thea fra  Trørød

årlige aktiviteter, og blev også i år en flot bog. I den første artikel be
skæftigede T orsten Søgård sig med nye oplysninger om Carl den 12.'s  
besøg i Vedbæk i 1700 ud fra hans oversættelse af Voltaires bog om  Karl 
den 12. fra 1731. Ole Rafn skrev om Skodsborgs forvandling i 1900-tal- 
let. Ole Rafn har tidligere bidraget til Søllerødbogen, men denne artikel 
blev desværre hans sidste, da O le Rafn døde i slutningen af året. Søl
lerødbogen 2012 indeholder desuden næste afsnit af Socialdem okratiets 
historie fra 1921 til 1952 og en fortæ lling om vores “berøm te skihopbak
ke” og skiklubben fra 1950'erne. “K unstkredsen i det grønne om råde”, 
skrevet af Jørgen  Berg, giver sikkert m ange et spændende indblik i den 
m angfoldighed af udstillinger, kunstkredsen har stået for siden 1967. E t 
kort notat om bebyggelsesplaner på Vedbæk Sydstrand i I960 'erne af 
E rn st G oldschm idt sam t “D et stod i avisen 1926” af M orten  T rom m er 
afslutter artikelrækken. Yderligere var der som altid årsberetn inger fra: 
Rudersdal M useer, Vedbækfundene, H istorisk  Arkiv og Selskabets egen 
årsberetning. D er ligger et enorm t arbejde bag denne bog som bag alle 
Søllerødbøger, fra forfatterne og ikke m indst redaktøren, Niels Peter 
Stilling, som alle herm ed bringes en stor tak.

“N y t fra lokalhistorien”, m edlemsbladet, udkom  som sædvanligt i 
begyndelsen af februar og septem ber med en orientering  til m edlem 
m erne. H er gives der en præsentation af de historiske arrangem enter, 
m edlem m erne kan deltage i og desuden en lokalhistorisk skildring af 
forskellige steder i Rudersdal. Løbende er der gennem  året udsendt 
mails til de medlem m er, der har ønsket nyhedsmails.

Susanne Viby skrev for en del år siden 2 kendte børnebøger, “T hea  
fra T rø rø d ” og “Sven fra K ratm osen”, begge lokalhistoriske perler. 
“T h ea  fra T rø rø d ” har i et par år været udsolgt fra forlaget og savnet 
blandt andet i flere af kom m unens børneinstitu tioner. Selskabet har 
økonom isk s tø tte t en genudgivelse, suppleret med historiske billeder fra 
T rø rød  og om egn sam t et nyere layout. Bogen udkom  i decem ber m å
ned og blev solgt fordelagtigt til m edlem m erne.

Også i år har Rudersdal K om m une ydet H istorisk-topografisk Sel
skab et driftstilskud på 45.000 kr. D et siger vi tak for, og jeg vil sam ti
digt benytte lejligheden til på H istorisk-topografisk Selskabs vegne at 
sige tak til alle vore sam arbejdspartnere gennem  2012, ikke m indst til 
Rudersdal M useer og deres m eget im ødekom m ende personale.
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Bestyrelsen for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen 2012-13. Siddende: formand Anita M ikkel
sen og sekretær Søren Petersen. Stående fra venstre: Jan Britze, G eorg Lund, Niels Peter Stilling, Lars Bo 
H ansen, M artin  W ilson, Carl Steen Berggreen, Sanne Rud, M orten Trom m er og Birgitte Schem ing Povlsen. 
Bestyrelsesmedlemmerne Peter M. M. Christensen og H enrik  S tø tt var fraværende ved bestyrelsesm ødet i 
m arts 2013, hvor fotografiet blev optaget. (Foto: Ole Tage H artm ann)
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Historisk topografisk Selskab for 
Søllerødegnen
Driftsregnskab for perioden 1. ja n u a r -  31. december 2012

Balance pr. 31. december 2012

Budget
2012 2011 2012

Driftsregnskab

Note
Indtægter
K ontingenter 248.775,00 248.869,00 262.500

1 Tilskud 65.000,00 45.000,00 75.000
2 Bogsalg 37.750,00 50.564,00 10.000

Renter 0,00 430,80 200
Indtægter i alt 351.525,00 344.863,80 347.700

Udgifter
3 Søllerødbogen 159.619,00 150.408,90 186.000

4 M edlem sinform ation 34.146,00 29.287,07 35.000
Bogudgivelse (Vejnavne) - 133.843,75 -

5 Medlem saktiviteter 26.646,08 25.210,80 10.000
6 Adm inistration 56.629,95 67.053,57 110.800
7 H onorarer 1.453,75 1.540,00 3.000

8 Finansielle om kostninger 1.000,00 1.000 2.000
U dgifter i alt 279.494,78 408.344,09 346.800
Arets resultat 72.030,22 -63.480,29 900

Balance
Egenkapital
Egenkapital primo 292.689,49
Årets resultat 72.030,22

Egenkapital ultim o 364.719,71
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Beholdning
Driftskonto, Nordea 
Hensættelseskonto, Nordea 
Indskudskonto, Nordea 
Udlægskasse

195.387,53
0,00

169.332,18
0,00

Beholdning i alt 364.719,71

H olte, den 11. februar 2012 

H en rik  S tø tt

Revisionspåtegning

Vi har revideret årsregnskabet for H istorisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen 
og har herunder konstateret, at regnskabet er i overensstemmelse med selskabets bogføring. 
Vi har endvidere konstateret tilstedeværelsen af selskabets kontante beholdning pr. 
31. decem ber 2012.

Regnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets resultat for 2012, 
dets aktiver og dets økonomiske stilling  i øvrigt.

Revisionen har ikke givet anledning til bem ærkninger.

Holte, den 18. april 2013

Som generalforsam lingsvalgte revisorer

E n a  Berg L is Vorsting
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Noter

1 T ilsk u d
Tilskud Rudersdal Kommune 
Andre Tilskud

2012

65.000,00
0,00

2011

45.000,00
0,00

Budget
2012

Tilskud i alt 65.000,00 45.000,00 75.000

2 B o g sa lg
Søllerødbogen, diverse årgange 3.770,00 3.405,00
Søllerød som det var engang 700,00 540,00
D reng i Holte 60,00 135,00
Limfjordsluft 0,00 0,00
Fra Røjels Bom 0,00 0,00
Skoleliv i Søllerød 0,00 0,00
Brandslukning i Søllerød 0,00 50,00

Paul Bergsøe og Kofoedsminde 0,00 0,00

Frederick de Coninck og Dr. gård 100,00 1.100,00

Søllerød set med malerøjne 0,00 0,00
København-Vedbæk-Verden 0,00 300,00

N iatharum 50,00 240,00

Fra 6 landsbyer til 7 bydele 170,00 540,00

50 år i lokalhist. tjeneste 40,00 0,00

Frederik V II og Skodsborg 410,00 20,00
14 malerier fra Søllerødegnen 0,00 100,00

N ærum banen 1900-1975 0,00 0,00

Bygningskunst i Soli. 1670-1970 0,00 0,00
Gårdmandsliv 250,00 100,00

K unstkort 0,00 0,00

Os fra Nærum 0,00 5.900,00

Landskabsmalerier fra Rudersdal 300,00 9.200,00

Vejnavne 32.320,00 31.546,00
T hea fra T rørød 1.800,00 -
Diverse 0,00 0,00

Boghandlerrabatter 2.220,00 2.612,00

Bogsalg i alt 37.750,00 50.564,00 10.000
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3 Søllerødbogen
T rykning 137.250,00 136.625,00

Særtryk 0,00 0,00

Forsendelse 20.710,00 10.693,95
Diverse1 1.659,00 3.089,95
Søllerødbogen i alt 159.619,00 150.408,90 186.000

4 M edlem sinform ation
T rykning af “N Y T ” 17.450,00 17.450,00
Forsendelse af “N Y T ” 10.803,50 11.837,07
Hjemmeside 1.080,00 -
Nyhedsmails 4.812,50 -
Diverse 0,00
M edlem sinform ation i alt 34.146,00 29.287,07 35.000

Budget
2012 2011 2012

5 M edlem saktiviteter
Sensom m erudflugt
Deltagerbetaling 29.177,00 31.800,00

T ransport 10.300,00 9.900,00
Forplejning 12.720,00 17.200,00
Lokaleleje 0,00 0,00
Entré, honorarer mv. 6.320,00 4.000,00

Diverse2 430,00 326,35
Sensom m erudflugt i alt -593,00 337,65 0

Andre aktiviteter
Deltagerbetaling 2.000,00
Lokaleleje 3.475,00 1.875,00
Forplejning, indkøb 4.380,63 1.669,00
Forplejning, salg 0,00 677,00
H onorarer mv.J 5.731,00 7.870,00
Diverse4 14.466,45 3.811,45
Andre aktiviteter i alt -26.053,08 -25.548,45 10.000
M edlem saktiviteter i alt -26.646,08 -25.210,80 10.000

258



Adm inistration
Sekretærbistand 37.137,00 33.195,00

Porto 1.154,00 8.826,06

K ontorartikler 1.237,60 2.115,13
Annoncer 1.817,50 1.795,00
M øder 2.727,50 2.630,35
Kontingenter 3.450,00 3.220,00
M edlem sadm inistration 9.006,35 13.690,53
Diverse 100,00 1.581,50

Adm inistration i alt 56.629,95 67.053,57 110.800

H onorarer mv.
Honorarer, tjenesteydelser mv 0,00 0,00

Rejser og forplejning 0,00 0,00

Gaver 1.453,75 1.540,00

Honorarer mv i alt 1.453,75 1.540,00 3.000

Finansielle om kostninger
Gebyrer, bank mv 1.000,00 1.000,00
Finansielle om kostninger i alt 1.000,00 1.000,00 2.000
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BESTYRELSEN FOR HISTO RISK -TO PO G RA FISK  SELSKAB FOR SØLLERØDEGNEN 2 0 I 2 - 2 0 I 3

E tnolog Anita M ikkelsen , formand.
Telefon 45 89 07 17

C hefkonsulent H enrik  S tøtt, næstformand og kasserer.
Telefon 45 42 36 81

Cand.polyt. Søren P. Petersen, sekretær.
Telefon 45 42 42 89

M useum skonsulent N iels Peter Stilling, redaktør.
Telefon 72 68 56 56

C ivilingeniør Carl Steen B erggreen , form and bevaringsudvalget. Telefon 45 42 10 41 

Cand.mag. Peter M .M . C hristensen.

Etnolog M K  Birgitte Schem ing Povlsen.

Cand.mag. M orten  Trom m er.

U nderd irek tø r Jan Britze 

M enighedsrådsform and G eorg Lund 

Cand.mag. Lars Bo H ansen.

SUPPLEANTER

Cand.mag. M artin  W ilson 

Lærer Sanne Rud

FORRETNINGSUDVALGET

Anita M ikkelsen.

Søren P. Petersen 

Niels Peter Stilling 
H enrik  S tø tt

BEVARINGSUDVALGET EFTER  27 . I O .2OO9

Carl Steen B erggreen , formand  

Jan Britze

SEKRETARIAT

Rudersdal M useer, M othsgården, Søllerødvej 25, 2840 H olte.
Telefon 46 11 56 50.

E-m ail: museum @ rudersdal.dk 

Hjemmeside: www.rudersdalm useer.dk
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