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Holte Landpost og breve fra 
Søllerød Skole

Jernbane- og kønsdrift omkring 1870

a f Hans-Ole Ketting

Jakob Kristian Lauridsen, folketingsmand fo r  venstre, udtalte i 1888 i folke
tinget disse kendte ord: “Næst Kønsdriften er Jærnbanedriften den stærkeste 
a f  alle menneskelige D rifter” og det er lige præcis disse to drifter denne histo
rie handler om. Artiklens baggrund er forfatterens erhvervelse a f  et brev fra  
1871 til en adressat bosat i Søllerød og en oplysning om, at brevet var transpor
teret a f  Holte Landpost. En efterfølgende undersøgelse på arkivet oprullede en 
spændende historie, da modtageren var en kendt, attråværdig og velbeskrevet 
person, hvis skæbne her yderligere belyses.

Hans-Ole Ketting (f. 1945 i Nærum) er uddannet elektroingeniør i 1970 
og har hele sit liv boet i Søllerød/Rudersdal Kommune. Han har bl.a. arbejdet 
hos Briiel & Kjær A /S  1962-66 og 1970-85 og har i en årrække været medlem 
a f  Søllerød Museums Arkæologiske Gruppe. Denne gruppe har en del artik
ler i Søllerød Bogen på sin samvittighed. Forfatteren har sideiz 2004 været 
medlem a f  Dansk Fragt- og Banemærke Klub og her været medredaktør på 
foreningens katalog over frag t- og banemærker.

J e r n b a n e d r i f t e n

D en første jernbanestræ kning på Sjælland blev anlagt af D et Sjælland
ske Jernbane-Selskab (SJS) og gik fra K øbenhavn til Roskilde. Banen 
åbnede den 26. juni 1847. D et blev en stor succes, og jernbanen blev 
små ti år senere forlænget til K orsør over R ingsted og Slagelse. D enne 
stræ kning åbnede i 1856.

I begyndelsen af 1860’erne planlagdes D anm arks tredje jernbane
projekt i N ordsjælland. M an opererede med to  nye strækninger, dels fra 
K øbenhavn til K lam penborg, dels til H elsingør via H ellerup-Lyngby- 
H illerød og Fredensborg. I K øbenhavn var der dog ikke plads på det 
eksisterende banegårdsterræ n, og efter m ange og lange diskussioner 
blev det besluttet, at der skulle bygges en fælles ny hovedbanegård for

Nordbanen
anlægges
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Holte (Ny Holte) 
Station

de tre  baner, beliggende ved det nuværende Axeltorv, hvilket betød, at 
K orsørbanen forløb i K øbenhavn m åtte omlægges.

Banen til K lam penborg via H ellerup var en “udflugtsbane”, der forst 
og frem m est var tiltæ nk t den populære Dyrehaves m ange som m ergæ
ster. D en åbnede 1863, og snart herefter påbegyndtes stræ kningen H el- 
lerup-Lyngby. D et første stykke var klar den 1. oktober 1863. H erefter 
fortsattes anlægsarbejdet nordpå mod Helsingør. Hele banen blev ind
viet året efter med kongefam ilien med kong C hristian  9. og d ronning  
Louise i spidsen. Indvielsestoget gennem kørte hele stræ kningen den 8. 
juni 1864. På de samtidige fotografier ser det festligt ud. M en festen må 
være blevet overskygget af, at vi var m idt i en af D anm arkshistoriens 
m est afgørende perioder: V åbenstilstandstiden efter D ybbøl 18. april 
1864 og kun tre uger før “D om m edag Als” den 29. juni 1864.'

I forbindelse med åbningen af Nyholte Station i 1864 tegnede maleren Carl Emil Baagøe, 
der ellers mest er kendt for sine marinemalerier fra Øresund, to tegninger fra Nyholte. 
Tegningerne blev bagt som litografier i Illustreret Tidende i sommeren 1864. Her er den 
beskedne stationsbygning set fra nord med det brusende tog ved perronen. (RM)

Stationerne på banen blev tegnet af arkitekt V .C.H . Wolf.- D e var 
standardiserede som længehuse i gule sten med skiferbeklædt saddeltag. 
De m indre stationsbygninger som Lillerød og Birkerød var på fire fag,
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mens H ellerup, G entofte og N y  H olte havde fem fag.J Stationsbygning- 
erne var in d re tte t med en toværelses bolig til stationsforstanderen, sta- 
tionskontor, forhal ud im od banen og ventesale for passagerer på første, 
anden og tredje klasse. T il hovedbygningen var føjet et par udhuse, som 
rum m ede to iletter og lagerplads.

D en første stationsbestyrer på N y  H olte Station var G eorg  Joachim  
Jessen, der ved siden af togdriften  også fungerede som postm ester. T il 
em bedet hø rte  endvidere bevilling til at drive værtshushold på statio
nen. U d over passagerer, m edbragte togene gods og post, som det var 
stationsforstanderens opgave at fordele.

N y  H olte station blev bygget mellem stationerne i Lyngby og Bir
kerød. Stationen opfyldte i begyndelsen et udflugtsbehov til de næ rlig
gende skovområder og Furesøen, m en den var først og frem m est anlagt 
for at have et sted, hvor der kunne fyldes vand på lokom otiverne præcist 
m idtvejs mellem K øbenhavn og H illerød. V andet fra den nærliggende 
Vejlesø var med et lavt kalkindhold m eget velegnet, og ved søen anlagde 
m an en pum pestation, som blev drevet af en hesteom gang.

Carl Emil Baagøe 
tegnede også den 
nyanlagte stations- 
vej med den karak
teristiske kurve.
I baggrunden ses 
kroen og bom huset 
ved Kongevejen og 
til højre et hjørne 
af Geelskov. D et 
ser ud som de fine 
herrer på vejen 
allerede har indledt 
en diskussion om, 
hvad man kan 
bygge på de grønne 
enge på stationsve- 
jens nordside, hvor 
Holte M idtpunkt 
ligger i dag. (RM)
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Egnen om kring 
Nyholte ca. 1870. 
K ortet er bearbej
det af forfatteren.

■ t

r  c  ± .  ^

D et er så heldigt, at Rudersdal M useer i 1990’erne kom i besiddelse af Carl Emil Baagøes originale tegning af 
stationsvejen 1864. På skitsen ses tydeligt det stenlagte skovgærde ud mod vejen. Baagøes tegning er helt uden 
personer, men dog med et par køer på engen over for kroen. (RM)
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Kongevejen med 
Rojels Bom og 
Geels Bakke set 
fra Nyholte Kro. 
M aleri af Andreas 
Juuel, 1851. (RM)

Stationens navn N y  H olte vidner om, at jernbanevæsenet ikke til
lagde den lokale geografi den store betydning. D er var ca. 5 km til det 
oprindelige H olte øst for stationen, og landsbyerne Ø verød og Sølle
rød lå m eget nærm ere. D et samme gælder D ronninggård  på hvis jorder, 
stationen blev a n la g t/  Form entlig  skyldes navnet stationens nærm este 
nabo, kroen ved Kongevejen, der om kring 1780 var blevet flyttet fra 
landsbyen H olte og H oltegård til den nyanlagte Kongevej. K roen  blev 
på g rund  af ejerskabet på H oltegård kaldt N y  H olte Kro.

Andre har uden belæg i kildem aterialet hævdet, at der i forvejen var 
nok af stationer med endelsen - rø d  på N ordbanen, så m an søgte efter 
et andet lokalt navn, i dette tilfælde Holte. Både i den første køreplan 
for banen og det første poststem pel, som kendes fra poststationen, an
vendes navnet H olte, så vedhænget N y  til H olte forsvandt re t h u rtig t 
fra de officielle dokum enter, m ens det i folkemunde hang ved til efter 
århundredskiftet.

For at rejsende og vogne kunne komme til og fra stationen, m åtte 
Sjællandske Jernbane Selskab (SJS) anlægge en ny vej, som stødte på 
kongevejen, hvor N y  H olte kro lå. I dette kryds fandt m an også krohol-

11



Kongevejen og 
Røjels bom

Beskrivelse a f  Ny 
Holte og omegn i 
1864

derens store villa over for kroen og Røjels Bom med tilhørende bom hus 
samt skovløberhuset Røjels H us på den i 1942 anlagte rådhusplads.

D en i Schweiz fødte Jean M arm illod blev af kong Frederik 5. -  og 
især af kongens rådgivere - i 1764 hentet til D anm ark for at forestå byg
ningen af en ny m oderne kongevej fra K øbenhavn til Fredensborg Slot 
via Rude Stald og H ørsho lm .5 D et var den første vej af en lang række 
kongeveje i D anm ark, og som noget ny t blev vejanlæggene tru k k e t efter 
re tte  linjer -  baroktidens princip - og konstrueret med en vejkasse bestå
ende af sten i bunden, så et lerlag og øverst igen sten med grus ovenpå.6 
D en ny vej afløste den gamle kongevej fra 1580’erne. Frederik 2. s oprin 
delige kongevej var en jordvej, som snoede sig gennem  terræ net. Rester 
af vejen kan stadig genfindes i både Geelskov og Rude Skov.7

D en nye kongevejsbom, kaldet Røjels Bom, ved N y  H olte K ro  kom 
til efter en forordning af 15. februar 1786. H eri bestem tes, at der for 
hver m il (7,532 km) på de nyanlagte sjællandske landeveje skulle betales 
en afgift af alle vejfarende til vejens vedligeholdelse/ O rdningen  blev 
siden udvidet til Fyn og Sønderjylland, m en blev ophævet i 1850’erne, 
dog ikke i K øbenhavns Amt, hvor den fortsatte indtil 31. m arts 1915.

To mil fra N ø rrep o rt er nø jag tig t ved foden af Geels Bakke på bak
kens sydside.20 M an valgte im idlertid  at opsætte bom m en på bakkens 
nordside tæ t op ad kroen, hvor m an opførte et tilhørende bom hus. 
N avnet Rojel er en forvanskning af ordet røgle, der ligesom begrebet 
“Vejle” betyder en lav dæ m ning eller stensæ tning over et vandløb. En 
sådan dæ m ning var nødvendig at bygge, da kongevejen skulle føres over 
det sum pede om råde, som ligger im ellem  Søllerød og Vejle sø. O m rådet 
er del af en tunneldal fra istiden, der går fra Søllerød Sø til F uresøen .11

“Forlagsbureauet i K jøbenhavn” udgav samme år som åbningen af 
banen en “veileder” til denne.'2 I et uddrag hedder det: “A tter sking- 
rer Damppiben igennem Luften, og fra  Lyngby gaar det videre til Stationen 
ved Geels skov, ved Nyholte Kro - som den yngre Slægt trofast kalder den, i 
anerkjendende Erindring om det gode Frokostbord, som her i Mands Minde

S itte r ffin g re r ia m p p ib e it igjennem Sfuften, cg fra  ítyngbt) gaaer te t 
» ite re  t i l  ( S ta t io n e n  o e t  © e e lS  <2 f  o , reb 9 ? t)b c lte  Å ro  —  fem 
ten toigre Slcegt trc fa ft fa íte r te n , i  anerfjentente (S r in tr in g  em te t gote 
f t ro fo ftb o r t ,  fem Ijer i  SDianbi« ÜJiinte  t in  fete ten trætte 9?eifente, te r  ingen 
betre 2lnoentelfe ba tte  fe r 8 re te riftfb e rg *£ ilig e n c e n fl fyali'e Íitn e í»  
b o lt —  re t  S h 'o tje U  9? o m , fom te Q'amle entnu fa lte  ten i  ©Icete 
eoer SPemmen ber, fem m in te r tcm cm , at te entnu ere i  & jobenl)ai'i;« 
S lm t, te t enefte, tyfcer 5*eiene entnu iffe  ere frie  fo r SlUe. £ e r  i 9<t)beltc 
J írc  er man fun  nogle S f r i t t  fra  et antet af te  te ilige  p a rtie r i £ e o e t*  
ftatené 9 ía :rb e t, © ø l l e r e t .  Ogjennem ^roefteffecen fe rc r en bugtet S t i  lige 
t i l  ten lille  Ía n t íb t ) ,  fem ligger m a le riff paa Joppen af en 23affe, te t  b tiö  
f te t  (¿o fle ro t S ø  g ite r ía n tffa b e t en nty, fm ilente $ n te ,  m eteni J lirfen  
Vaa 23affent8 bøiefte 1{u n ft noeften ftø tte r fig  im o t ^im m elen cg fm ile r net 
t i l  ten la t¿  Slantébn $ 2 t e r ø t ,  paa ten auten S i t e  af S o e n , b tc r  ^eter

Udsnit fra ”En 
veileder på den 
Nordsjælland
ske Jernbane 
fra Kjøbenhavn 
til H elsingør”, 
1864. (HA)
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Landposten

Annonce i H irsch
holms D istricts 
Ugeblad fra 1864. 
Som det fremgår, 
kørte diligencen 
fra H ørsholm  
Posthus henholds
vis kvarter over syv 
om m orgenen og 
kvarter over syv 
om aftenen. Turen 
til Nyholte tog, 
som det ligeledes 
fremgår, halvanden 
time. (Museum 
Nordsjælland, 
H orsholm  L o
kalarkiv)

ventede den trætte Rejsende, der ingen bedre Anvendelse havde fo r  Frederiks- 
borg-Diligensens halve Times Ophold -ved Røyels Bom, som de Gamle endnu 
kalde den i Glæde over Bommen her, som minder dem om, at de endnu ere i 
Kjøbenhavns A m t, det eneste, hvor Vejene ikke er fr ie  fo r  Alle. Her i Nyholte 
Kro er man kun nogle Skridt fra  et andet a f  de dejlige Partier i Hovedstadens 
jiærhed, Søllerød. Igenne?n Præsteskoven fører en bugtet S ti lige til deri lille 
Landsby, som ligger malerisk på Toppen a f  en Bakke, ved hvis Fod Søllerød 
Sø giver Landskabet en ny, smilende Yitde, medens Kirken på Bakkens højeste 
Punkt næsten støtter sig imod Himmelen og smiler ned til den lave Landsby 
Øverød, paa den anden side a f  søen

Ind til stationens åbning i som m eren 1864 lå om rådets brevsam 
lingssted på N y H olte Kro. H er passerede diligencen fra K øbenhavn til 
H ørsholm  og Fredensborg. E fter åbningen af N y  H olte station flyttede 
brevsam lingsstedet hertil, og det har utvivlsom t været en m edvirkende 
årsag til, at stationen fik navnet N y  H olte, da posten nu kom med toget.

Ind til m idten af 1870’erne skulle afsendere og m odtagere af post
forsendelser på landet selv bringe og afhente forsendelserne på det 
lokale brevsam lingssted. D og var m an efter frim ærkets in troduktion  
i D anm ark, der fandt sted i foråret 1851, begyndt at ansætte såkaldte

mellem

•$øtrøi)øltti og ScntGatteffrtHøtt
3  goibiuDelfc nut> íDíorgen Síficntinjene yaa ben 
ncrDjjfiEÍÍaüCffc 3 nibatie til 09 fra Äjebenfcatm, ar 
gaaer min Dnmibué: fra £e>réfco!m ^ojtyuuä tt( 

9ty^olte ftl. 774 ftormil5ba¡j Sti. 7 7< (5|fernut>t>ag, 
fra jnavred muligt efier 5Eo¡jeiuó íiufomfl
íüev c. 8 :V4 Ofl 8V4 ©)ietmittag. 

'JJaéfa^enbiUuici' a 16$ cvt>oi&eä paa ’’Pejlcontoíiet 

i 03 3ctsií>an«íirtaünea i k¿oücnf?aon.

£>. £>au[eii.
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Den første 
stationsforstander

Nyholte stations første 
bestyrer og postm ester 
G eorg Joachim  Jessen 
(1832-1908). Jessen var kun 
ansat ved Nyholte station i 
godt fie år fra 1864 til 1868. 
Siden forsøgte han sig med 
privat postbefordrings- 
virksomhed i Nordsjælland, 
men udvandrede i begyndel
sen af 1870’erne til USA som 
så mange andre danskere i 
den første store udvandrings- 
bølge fra Danm ark mellem 
1870 og 1873. (HA)

sognebude rund t om kring i de danske landdistrikter." Ud over udbring- 
else af posten fra det stedlige postkontor havde budene også adgang 
til at ordne sm åærinder hos købm anden og på apoteket i de nærm este 
stationsbyer.14

N y  H olte Stations første forstander, G eorg Jessen, var en visionær 
m and, og han indså h u rtig t m ulighederne for at effektivisere det lokale 
postvæsen. K un to år efter stationens åbning tilbød han i 1866 Sogne - 
forstanderskabet i Søllerød at klare postudbringelsen mod en passende 
betaling. D er skulle opsættes postkasser i alle landsbyer i Søllerød 
Sogn: Øverød, Søllerød, N æ rum , H olte, T rø rød  og Vedbæk. Sogne- 
forstanderskabet indvilgede i at betale 28 rigsdaler for opsæ tningen af 
postkasser. For opgaven med at hente og bringe forsendelserne bereg
nede Jessen sig 2 skilling som bærepenge, som skulle afregnes direkte 
med buddet. Således indledte H olte Landpost sin virksom hed den 1. juli
1866.

G eorg  Jessen troede så m eget på projektet, at han kun fire år efter sin 
ansættelse som stationsforstander opsagde sin stilling den 1. december 
1868 for at hellige sig postuddelingen i Frederiksborg og H olbæk amter. 
K ontrakten mellem Jessen og postvæsenet er bevaret:"
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CONTRACT
m ellem  P ostvæ senet og S ta tionsforstander Jessen  

i Holte om Brevkassetømning m. m. i Landsbyerne, 
i Frederiksborg og Holbæk Amter.

§1-
Undertegnede Stationsforstander Jessen i Holte 

overtager som Landpostbudentrepreneur, og 
fo rsaavid t de dertil fo rnødne M idler bevilges, 

fr a  1ste Januar 1869 at regne i Frederiksborg og 
Holbæk Am ter at stille de fornødne Bude fo r  at 

indsam le Breve til A flevering paa nærmeste  
Postcontoir, Postexpedition eller Brevsamlingssted.

§4 .
De i Landsbyerne anbragte Brevkasser skulle  

Tømmes dagligt undtagen Søndag, 1ste Juledag, 
Langfredag og Valgdagen. Budgangen skal bringes 

i den m uligst hensigtsm æssige Forbindelse med  
Hovedposternes Ankom st og Afgang til og fr a  ved

kommende Posthuus.
D et skal derhos under Ansvar a f  M ulkt være 

fo rbud t Budet at medtage andet paa Posttouren  
end de Postforsendelser, som det har m odtaget 

paa eller ska l aflevere til vedkommende Posthuus, 
hvorfra dog undtages M eddelelser til og fr a  En

trepreneuren.

§ 6 .
Budet skal være ordenligt klædt, behandle 

de ham betroede Postforsendelser med Forsigtighed  
og være høflig  sam t beskeden i sin Optræden  

ligeoverfor Postfunctionairerne saavelsom Publikum. 
Entrepreneuren er Postvæ senet ansvarlig fo r  

hvad der betroes de respective Bude, og har at 
yde dette Erstatning for, hvad der ved Mislighed, 
Uorden eller U naiagtighed fr a  Budets Side maatte  

forkom m es, tabes eller beskadiges.
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N yholte Station om kring 1870. T il venstre i billedet afventer diligencen til H ørsholm  toget. Den havde 
forbindelse til første og sidste togafgang. (HA)

Fra nordsjælland 
til Amerika

Holte Landpost 
på mærker

I Holte blev Niels Andreasen ansat som bud. Ved folketællingen i 1870 
er Niels Andreasen bosiddende i det tidligere omtalte pumpehus ved sta
tionen. M en projektet holdt ikke. Den entreprenante G eorg Jessen m åtte 
dog allerede i januar 1870 opgive sin private postbefordringsvirksom hed 
og overlade det danske postvæsen sine bude. Selv valgte Jessen tidens 
løsen og udvandrede skuffet til USA. H an  vendte dog hjem til D anm ark 
om kring århundredskiftet, og Staten tildelte ham fra 1904 en årlig pen
sion på Kr. 500. D en m odtog han indtil sin død den 24. oktober 1908, 
76 år gam m el.“

L ø jtnan t A.Y.H. Baum ann blev ansat som ny stationsbestyrer og 
postm ester i 1868. E fter en del diskussion med postvæsenet fik han lov 
til at overtage H olte Landpost i 1870. For at få styr på økonom ien og 
sam tidigt at tjene penge på den nye frim ærkesam lerdille udgav Baum ann 
i m arts 1870 et b ru n t u takket 2 skillings mærke. M æ rket var tæ nkt som 
en kvittering  for, at H olte landpostbud havde hentet eller brag t et brev 
til eller fra brevsam lingsstedet på stationen. Landpostm æ rket skulle
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De sidste land
postmærker

Første brev

M ærker fra Holte 
Landpost. D et brune 
utakkede mærke er 1. 
udgave fra m arts 1870.
D et grønne takkede 
mærke er 2. udgave 
udstedt i oktober 1872.
T il højre et nytryk
i afvigende farve fra 
1890’erne. (Forfatte
rens samling. H istorisk 
Arkiv råder over 
tilsvarende mærker fra 
Holte Landpost)

udleveres til kunden m od betalingen på 2 skilling. I princippet svarer 
m ærket fra H olte L andpost til den kassebon, m an i nutiden m odtager 
for et varekøb i en forretning. N å r landpostm æ rket ikke blev påsat b re
vene og ej heller blev stem plet, dvs. annulleret som alm indelige frim æ r
ker, kan det ikke med sikkerhed afgøres, om et givet brev har været 
håndteret og udbragt af H olte Landpost. '7

I oktober 1872 udsendtes en ny udgave af landpost-frim ærket: E n  
takket grøn 2 skilling. D en udkom  i et ny t oplag i april 1873. L andpo
sten havde dog et kort liv, og den blev form eldt nedlagt allerede den 25. 
maj 1873, hvor Staten overtog driften. Den officielle brug af kvitterings- 
m ærkerne er således en yderst kort periode fra foråret 1870 til maj 1873.

M ærkerne fra 2. udgave blev dog senere genoptrykt -  i 1890’erne - 
med de originale trykplader, m en de er utakkede og findes i en række 
forskellige farvenuancer som grøn, rød, blå, b run  og sort. D et handlede 
da alene om at im ødekom m e efterspørgslen fra de m ange nye frim ærke
samlere, der kom  på banen i slu tningen af 1800-tallet.“

K ø n s d r i f t e n

T re breve fra Søllerødegnen skrevet i decem ber 1870 kan m eget vel være 
transpo rte re t med H olte Landpost. D e er sendt fra skolelærens datter i 
Søllerød, O ttem ine  Petersen, til hendes kæreste C hristian  N ielsen, der 
var lærer ved Lyngby Sem inarium  på D jursland. D et første er dateret 
1. decem ber 1870, m en desværre m angler kuverten, så transportvejen 
kan ikke afgøres. I brevet beskriver O ttem ine en kold to g tu r fra H olte 
Station til K øbenhavn på 3. klasse. På den tid var der ingen varm e i 3. 
klasses vogne, men da hun m øder en bekendt, der overlader hende sin 
frakke kom m er hun  nogenlunde vel i gennem  den 45 m in lange rejse.
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Første side af 
O ttem ines brev til 
C hristian dateret 
1/12 [18]70.
’’Kjære C hristian ! 
Igaar, som jeg stod 
med Overtöi paa 
kom D it Brev -  jeg 
skulde til Kjöben- 
havn for at gjöre 
lidt Indkjöb saa 
jeg var nödt dertil 
Skjöndt = nödigst = 
Alsaa læste jeg Dit 
Brev i Coupeen, 
det kunde jeg godt 
-  thi paa G rund af 
at jeg ikke var af
sted med m in flotte 
Kjæreste kjörte 
jeg naturligvis paa 
3die [Klasse] og 
der kan man godt 
læse Breve, men 
hvor det var koldt. 
Heldigvis kom jeg 
til at sidde ved en 
af Hörsholm s Bor
gere, hvilken jeg 
naturligvis kjender, 
og...” Fortsættelsen 
handler om at den 
galante mand låner 
hende sin frakke 
til beskyttelse mod 
kulden på toget. 
Resten af brevet 
handler om hendes 
indkøb og privat
besøg i hovedsta
den. (HA)

Andet brev

j / f , ^  V  7  .

fit A-’'— ^ /7  ‘ ^

^  z
»  * r - r  i l «  7  M  

i ^
W í j M

’ j  *7

I K øbenhavn besøger O ttem ine  bl.a. C hristians m oder og må lytte til
hendes m ange bekym ringer for de to hjem m eboende brødre, H ans og
W alfred, som ikke kan -  og for den enes vedkom m ende vist heller ikke
ønsker at få noget arbejde.20

D et næste brev med tilhørende kuvert er afsendt fra Søllerød Skole
til C hristian  N ielsen, Lyngby Skole i T ru stru p  pr. Aarhus og dateret
den 6. decem ber 1870.21 Ved at studere frim ærket og stem plerne kan 
følgende fastslås:Brevet er blevet transpo rtere t med toget fra H olte til
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Brevkuvert sendt af 
C hristian Nielsen 
fra Lyngby Skole 
til O ttem ine Pe
tersen i Søllerød. 
Desværre er selve 
brevet ikke beva
ret. (Forfatterens 
samling)

Tredje brev

Det fjerde ”brev”

Aarhus og så videre med diligencen m od G renå til T ru s tru p .22 Fra Søl
lerød til H olte Station kan brevet være transpo rtere t af H olte Landpost, 
m en da brevskriveren, den 23 år gamle O ttem ine  var vant til at rejse 
med dam ptoget til K øbenhavn, er det lige så sandsynligt, at hun selv 
har brag t brevet ned til posthuset ved H olte Station. I brevet om taler 
O ttem ine igen C hristians moder, som hun har besøgt i K øbenhavn og 
problem erne med de to hjem m eboende m indre brødre. Brevet indehol
der endvidere en passus om O ttem ines storebror, N icolai Em il Petersen 
(1843-1888) og hans am bitioner om at blive førstelærer i Søllerød efter 
faderen Josias Petersen (1803-1888).23

Allerede dagen efter den 7. decem ber 1870 skriver O ttem ine  et tredje 
brev til kæresten i Jylland. Desværre m angler kuverten også her. I brevet 
diskuteres O ttem ines og C hristians fælles bekym ringer om kring  m o
deren. Endelig kom m er O ttem ine lang t om længe ind på kønsdriften  
på en såre diskret måde. H un  er nem lig foruroliget over, at C hristians 
m anglende jobm uligheder på Sjælland kan betyde, at de må udskyde 
deres planlagte bryllup. M en O ttem ine ser frem  til den tilstundende 
jul og beder C hristian  om at tage et tidligere tog, så han kan nå frem til 
juleaften i Søllerød og den efterfølgende juletræsfest i juledagene.

Endelig er alene kuvert bevaret fra et brev fra 1871 fra C hristian  
til O ttem ine. K uverten viser, at brevet er frag tet fra Aarhus til H olte, 
og at m odtageren er O ttem ine Petersen bosiddende på Søllerød Skole 
i H olte postd istrik t. Afsenderen er C hristian  Frederik N ielsen, som da 
boede i Lyngby på D jursland. Brevet er blevet transportere t med toget 
fra Aarhus til H olte station, og herfra kan H olte L andpost have bragt 
det til Søllerød Skole.24
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O ttem ine Peter
sen fotograferet, 
18 år gammel, i 
1865. (HA) D en fem inine del af 

de to brevskrivere var 
døbt H ansine C hristi
ne O ttem ine Petersen. 
H endes kaldenavn O t
tem ine skyldtes, at hun 
var skole - lærer Josias 
Petersen og hustru  D o- 
rothes M ertz ’ ottende
-  og sidste - barn. H un 
var fodt den 29. april 
1847 i Søllerød Skole.

O ttem ine var en 
m eget attraktiv  ung 
kvinde. Fra 1863, da 
O ttem ine var 16 år, 
findes der et d ig t som 
er skrevet af Charles 
T heodor Lund. H an  
var ung  student på 22 
år, der i som m eren 
1863 boede på skolen i 

Søllerød, hvor han var på et rekreationsophold.25 E t uddrag viser hans 
forelskelse i den unge læ rerdatter.20

D e n  k v i n d e l i g e  d e l  a f

BREVSKRIVERNE

Hvor Kirken knejser stolt mod Sky 
Og Storken høit på Taget 
Sin rede har, der jeg i ly 
A f  skolen har opdaget 

En lille blomst, s aafrisk den staar 
I  ungdoms fagre lyse Vaar -  

Den gad jeg gerne eie.

O g sidste vers...

En Tanke kuer nu min Aand  
Med den m it Haab forsvinder 

Snart kommer der en frem m ed Haand 
M in lille Blomst han finder 

Han plukker den, og paa min Vei 
Den lille blomst jeg finder ei,

Som var min Drøm, min Glæde !

20



Det nordsjæl
landske lærerdy
nasti

Ottem ines store beundrer, 
studenten Charles T heodor 
Lund, fotograferet om kring 
1870. (HA)

Charles L und blev cand. jur. i 1870 og O verretssagfører i 1881. H an  
døde ugift i 1927. D et blev i stedet C hristian  N ielsen, der plukkede 
blomsten.

O ttem ine  boede i 1870 på Søllerød skole, hvor hun holdt hus for sin 
far Josias og storebroderen N icolai Em il Petersen. Josias’ hustru  og O t
tem ines m oder var død i 1856, kun 51 år gammel. N icolai var uddannet 
p å jo n s tru p  Sem inarium  i 1860’erne og virkede fra 1868 som hjælpelæ
rer hos faderen Josias Petersen på Søllerød Skole. Da faderen i 1873 blev 
pensioneret, overtog N icolai læ rerem bedet i Søllerød/

O ttem ine havde som sin storebror Nicolai Em il en god sangstemme. 
H u n  sang både i Søllerød K irke og optrådte i forskellige vaudeviller
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Skolen i Søllerød

og skuespil på H ørsholm  teater, som brugte lokaler på Postgården, i 
H ørsholm . N icolai Em il om taler O ttem ine  som “H ørsholm s Rachel” 
i et brev til hendes fødselsdag i 1874. Rachel, hvis rig tige navn var 
E lisabeth Rachel Félix, var en kendt fransk skuespillerinde, som bl.a. spil
lede et rom antisk repertoire. O ttem ines og Nicolais ældre bror Frederik 
Severin og svigerinde var for øvrig t bosat i H ørsholm , hvor han arbej
dede som lærer på U sserød Skole, så hendes optræ den i H ørsholm  er 
ikke tilfældig.“

Skolen i Søllerød lå i 1870 med udsigt til Søllerød K ro på det i dag 
åbne, grønne areal mellem kirkegårdsm uren og M othsgården. Skolen 
havde om kring  1820 som et resultat af skolelovgivningen 1814 afløst en 
ældre skole, der lå ved bystævnet i Øverød. 1 1829 tiltrådte Josias Peter
sen em bedet i Søllerød, hvor han kom til at virke i 44 år.” D en stråtækte 
skole blev udvidet flere gange: I 1845 med et fag m od vest og i 1857 med 
en forstue. D en fungerede som skole og lærerbolig indtil 1884, hvor den 
blev nedrevet og ersta tte t af en større m urstensbygning ud mod gade
kæret. Allerede i 1902 blev denne skolebygning dog nedlagt til fordel for 
den m oderne røde murstensskole i Ø verød." Først i 1966 blev skolehuset 
ved gadekæret nedrevet.
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Forfatterens 
gentegning af det 
ældste m atrikelkort 
over Søllerød By 
med topografiske 
oplysninger.
Skolen ligger 
sydvest for kirken 
på den aflange 
grund mellem 
kirkegårdsmuren 
og M othsgårdens 
bygninger. (Forfat
terens samling)

Christian 
Frederik Nielsen 
(1847-1914)

D e n  m a n d l i g e  d e l  a f  b r e v s k r i v e r n e

C hristian  Frederik N ielsen var født i K øbenhavn den 24. november 
1847. H ans forældre var resteautør Johan H en rik  N ielsen og Johanne 
M arie C hristensen. Ved hans fødsel var de bosiddende Amaliegade 135, 
Set. Annæ, Ø ster Kvarter.

C hristian  blev læ reruddannet på Jonstrup  Sem inarium  1867 og 
kom derefter i 1868 til Lyngby Sem inarium s øvelsesskole ved Grenå.
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Den stråtækte skole 
i Søllerød Skole, 
fotograferet i 1868. 
I gavlvinduet på 1 
sal læner O ttem ine 
Petersen sig frem. 
O ttem ine tog sig 
af husholdningen 
for sin far Josias 
Petersen og dennes 
hjælpelærer, søn
nen Nicolai Emil 
Petersen. (HA)

O ttem ines storebror N icolai Em il blev også uddannet på Jonstrup  
Sem inarium  i 1860’erne, så man kan form ode, at O ttem ine har lært 
C hristian  at kende gennem  sin broder.

D en 25. oktober 1871 blev O ttem ine og C hristian  gift i Søllerød 
Kirke. D et fortaltes at: “Mange hjerter havde hun sat i brand både i Søl
lerød og i Hørsholm, og Pastor Wedel erklærede på hendes bryllupsdag, ”'at 
skønnere brud var aldrig set træde ind i Søllerød Kirke”.32 M ed sin skønne 
sangstem m e havde hun gjort lykke ved kirkekoncerter i Søllerød, og 
oppe på D jursland skabte hun straks den første vinter furore i den lokale 
d ilettantklub som M argrethe i “A bekatten”.33

E fter g ifterm ålet flyttede parret til D jursland til Lyngby skole, hvor 
den nyuddannede C hristian  var blevet ansat. H an  blev førstelærer i
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På arkivet er kun 
bevaret et foto af 
O ttem ine og C hri
stian sammen. Det 
meget slidte foto er 
optaget om kring 
1877 under et be
søg hos C hristian 
N ielsens m oder i 
København. T il 
venstre i billedet 
står C hristian 
Nielsen bagved 
O ttem ine forrest 
t.v. Den anden 
herre på billedet, 
i døren t.h. er 
C hristians lillebror 
W aifred. De tre  
børn er O ttem ine 
og Christians æld
ste børn. På trap 
pen sidder Viggo 
(f. 1873) forrest 
med søsteren 
Johanne (f. 1874) 
bagved, mens den 
yngste datter Ellen 
(f. 1876) sidder på 
skødet af Valfreds 
kone Caroline (f. 
Kleis). Den ældre 
kvinde til højre 
er C hristians og 
Valfreds moder 
Johanne M arie 
(f. Christensen). 
Form entlig er 
fotografiet optaget 
foran sidstnævntes 
bolig i Borgergade
kvarteret. (HA)

e M H ä i  •*—.

1875, da øvelsesskolen overgik til alm indelig kom m uneskole, efter at 
sem inariet var blevet nedlagt i 1874.34 De blev i 10 år i Østjylland. M en 
i 1885 fik C hristian  det eftertragtede lærerjob på Sjælland, da han blev 
udpeget til em bedet som førstelærer på Søborg skole ved Gilleleje. O t-
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Søborg Skole i 
Nordsjælland

tem ine fødte i overensstemmelse med fam ilietraditionen 8 børn, 6 piger 
og 2 drenge. De tre  ældste dø tre  blev læreruddannede, og to af læ rerin
derne blev ansat ved skolevæsenet i Søllerød Kom m une: Johanne M ertz  
N ielsen (1874-1962) ved N æ rum  og siden 1908 ved den nye kom m une
skole i H olte, Ellen M arie M ertz  N ielsen (1876-1923) ved den nybyg
gede Vedbæk Skole fra dens åbning i 1903.''

C hristian  virkede resten af sit liv ved Søborg Skole. H an  døde i 
N ordsjælland den 15. septem ber 1914. E fter hans død flyttede O ttem ine 
fra Søborg til sin næstældste datter Ellen M arie, der da boede i Terslev 
Sogn på Sydsjælland, hvor hendes m and, H ans Peter Clausen, var fø r
stelærer ved Tollerød Skole. O ttem ine døde af blindtarm sbetændelse 
kun 9 m åneder efter sin m and den 23. maj 1915.’"
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Rudersdal Kommune, 1983/124.

31 Jens Johansen: Da Søllerød fik m oderne skoler. Søllerødbogen 1990, s. 54ff.

32 G unnar Sandfeld: Skoleliv i Søllerød. Søllerødbogen 1975, s. 104.

33 “Abekatten” var en vaudeville skrevet af Johanne Louise Heiberg, som blev 
uropført på D et Kgl. Teater i 1849.

34 Lyngby Seminarium blev oprettet af sognepræst Hans Peter Barfoed i 1812 og 
nedlagt igen i 1874. D et var de skiftende sognepræster i Lyngby-Albøge sogne 
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og omegn før og nu. 2000.
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36 Svend Balslev: Søllerødbogen 2006, s. 33.
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Kong Georg i Vedbæk
Den græske konge og hans landsted ved Vedbæk

a f Torsten Søgaard

E t berømt fotografi i Søllerøds lokalhistorie viser to kongelige brødre på per
ronen ved Vedbæk Station. Fotografiet er optaget i begyndelsen a f  1900-tallet 
a f  Vedbæks kvindelige fotograf fra  Kyst Atelieret på Marievej, Asta Lichten
berg Madsen, og det er gengivet i flere værker om Søllerødegnens historie.' 
De to fyrster er sønner a f  den danske konge fra  1863 til 1906, Christian 9.

De kongelige 
brødre fotogra
feret om kring 
1900 med Vedbæk 
stationsbygning 
som baggrund. 
Fotografen er frk. 
Asta Lichtenberg 
M adsen fra Kysta
telieret på Marievej 
i Vedbæk. Det var 
dette fotografi, der 
blev startskuddet 
til denne artikel. 
(HA)
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Den ældste a f  brødrene er den danske regent, 1906-1912, Frederik 8., mens 
lillebror, der egentlig hed Vilhelm, også havde opnået kongerang allerede i 
1863, som kong Georg a f  Grækenland.

Fotografiet pirrede nysgerrigheden hos nærværende forfatter til en nærme
re undersøgelse af, hvordan den danske kongesøn var blevet konge a f  Græken
land, og hvorfor han opholdt sig i Vedbæk i begyndelsen a f  forrige århundrede.

Torsten Søgaard er født i 1947 og har siden 1981 boet i Trørød. Han er 
cand. mag. i fransk og musik, tidligere gymnasielærer og nu fuldtids musiker. 
Han har skrevet en lang række artikler i Søllerødbogen. Den første var en 
erindringsartikel i 1995, den største i Søllerødbogen 1998 handlede om kom
ponisten og landliggeren i Søllerød, A xel Grandjean. Dertil kommer oversæt
telse og bearbejdelse a f  Marie de Conincksfransksprogede dagbøger 1793-1815, 
Søllerødbogen 2007 og præsentationen a f  B. W. Luxdorphs dagbogsoptegnelser 
1745-1788 i Søllerødbogen 2014.

Prins Vilhelms foræl
dre kong C hristian 9. 
(1818-1906) og dronning 
Louise (1817-1898). Foto 
fra 1860’erne. Far og søn 
blev konger samme år, 
i 1863. Vilhelm  endda 
knapt Vi år før faderen. 
(KB)
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Europas sviger
fader

De unge år

Grækenlands
frihedskamp

C hristian  V ilhelm  Ferdinand Adolph G eorg (1845-1913) var næstældste 
søn af prins C hristian  og prinsesse Louise. C hristian  og Louise besteg 
den danske trone efter Frederik 7.s død i novem ber 1863. C hristian  9. 
var den første repræ sentant for den nye og stadig regerende danske kon
geslægt Gliicksborgerne. H ans ældste søn Frederik (1843-1912) overtog 
tronen i 1906 som Frederik 8. H an  havde siden 1869 været gift med den 
svenske kongedatter Lovisa, der som sin svigerm oder bar dronninge- 
navnet Louise.

C hristian  9.s to sønner havde fire søskende: D en ældste søster 
Alexandra (1844-1925) blev gift med A lbert Edward, senere konge i 
England 1901-1910 som Edward 7. D en næstældste D agm ar (1847- 
1928), der muligvis er den m est kendte, blev gift med den russiske fyrste 
Alexander, der regerede som zar Alexander 3. fra 1881-1894. D en tredje 
og yngste søster var T h y ra  (1853-1933). H u n  blev g ift med en engelsk 
hertug, og endelig var der den yngste i søskendeflokken på seks: Valde
m ar (1858-1939). H an  blev gift med en prinsesse fra Frankrig. D er var 
således god grund  til, at kong C hristian  9. og hans hustru  blev kaldt 
Europas svigerforældre.

V ilhelm , som det her skal handle om, blev født juleaften 1845. H an  
er blevet beskrevet som en glad dreng, og hans tilværelse var m unter og 
sorgløs -  og som næstældste søn af den udvalgte tronfølger C hristian  
(9.) var han  ikke tynget af de fyrstelige forpligtelser. I 1861 blev han 
optaget på kadetskolen i Søkadetakadem iet med henblik på en karriere 
som søofficer. M en i det vigtige år 1863 ændredes hans liv totalt. H an  
blev valgt til konge af G rækenland, i en alder af kun 17 år.

G ræ kenland var Europas Archilleshæl, Europas urolige hjørne, der 
i over 300 år fra m idten af 1400-tallet og indtil 1828/29 havde været 
underlagt tyrkisk herredøm m e; men efter frihedskam pene i 1821-1829 
m åtte D et osm anniske rige acceptere, at G rækenland løsrev sig fra det 
tyrkiske åg og med århundreders forsinkelse a tter blev en del af den 
europæiske ku ltu r.2

Storm agterne England, F rankrig  og Rusland havde hjulpet græker
ne med den endelig sejr, og det var da også dem, som i 1830-32 dikterede 
oprettelsen af et selvstændigt græsk kongedøm m e. G rækenland blev nu 
et uafhæ ngigt m onarki. For de europæiske storm agter handlede det i 
høj grad om  at sikre kontrollen over det østlige middelhav; men sam ti
dig var der i den europæiske overklasse opstået en pro-græ sk holdning, 
der var udsprunget af den genopvakte interesse for og dyrkelse af det 
antikke G rækenland, dets historie, filosofi, kunst og litteratur. M an var 
kort sagt fascineret af det klassiske G rækenland, og den brede euro 
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Kong Otto

Bryllup i London

Vilhelm bliver 
til kong Georg a f  
Grækenland

pæiske offentlighed krævede, at m an kom efterkom m erne af oldtidens 
hellenere til hjælp.3

Som ny græsk konge udpegede storm agterne den kun 17 år gamle 
tyske prins O tto . H an  var søn af kong Ludvig af Bayern, og O tto  var 
endnu um yndig, da han i 1832 overtog det nye græske m onarki.1“ D et 
var en kæmpe opgave, den unge konge og hans tyske rådgivere stod 
over for. Dels skulle han skabe orden i det fattige og frem m edartede 
land, hvor befolkningen efter m ange års frihedskrig havde vænnet sig 
til selvtægt, dels skulle han sikre de nordlige græske territorier, dvs. 
de tre  nordlige provinser Thessalien, Epiros og M akedonien samt øen 
K reta, som fortsat beherskedes af tyrkerne. G ræsk storpolitik  handlede 
alene om at få indlem m et disse områder, m en hverken kongem agt eller 
storm agter formåede at løse opgaven, bl.a. fordi m an ved fredskonfe
rencen i London ikke havde udarbejdet en forfatning for det selvstæn
dige G rækenland. Først i 1843 indførtes i tidens ånd et parlam entarisk 
dem okrati med to kam re i G rækenland, m en på trods af reform erne og 
bestræbelserne på at genskabe S tor-G ræ kenland blev kong O tto  aldrig 
en populær skikkelse, og i 1862 blev han afsat af de oprørske grækere.5

Ved et in ternationalt diplom atisk spil, som i dag kalder på sm ilebån
det, blev det den unge prins fra D anm ark, V ilhelm , der blev udpeget til 
at være grækernes nye konge. I m arts m åned 1863 var den danske kon
gefamilie sam let i London for at fejre den 19-årige Alexandras bryllup 
med Edward. D et var ved denne begivenhed, at de europæiske fyrster og 
ledende politikere med d ronning  V ictoria i spidsen fik øje på V ilhelm  
og blev enige om, at han  var løsningen på det kongeløse Grækenlands 
problem. O pfordringen gik videre til den græske nationalforsam ling, 
og senere på foråret 1863 m ødte en deputation fra G rækenland op hos 
den danske konge Frederik 7. og bad om hans tilslu tn ing til, at den unge 
danske prins V ilhelm  blev konge over G rækenland. H ans kongenavn 
skulle være G eorg 1. Frederik den 7. accepterede straks anm odningen, 
og han var på alle m åder m eget stolt af situationen.

D en udpegede danske tronfølger C hristian , G eorgs far, var knapt så 
begejstret. H an  fremhævede det problematiske i, at K ong O tto  ikke selv 
havde afgivet tronen, og at G rækenland stod overfor en usikker frem 
tid med en dårlig økonom i og anarkistiske tilbøjeligheder. M en efter 
svære overvejelser anerkendte prins C hristian  (9.), storm agternes ønske. 
D et hele kulm inerede den 6. juni 1863 med en følelsesladet cerem oni på 
C hristiansborg Slot, der bekræftede den store a fta le /

U m iddelbart efter sin udnævnelse til konge af Grækenland tog  V il
h elm / G eorg  1. ud til Frederik 7.s residens i Skodsborg for at besøge den
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Prins Vilhelm (Se
nere kong Georg
1 af Grækenland) 
fotograferet 1862 
som kadet på 
Søofficerskolen. 
Den 17-årige unge 
mands eneste 
forberedelse til at 
blive grækernes 
konge var Søkadet- 
akademiets under
visning. (KB)
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Kong Georg
besøger
Skodsborg

Georg kommer 
til Grækenland

Den danske prins, 
nu kong G eorg 1. 
af Grækenland, 
flyttede straks 
ankomsten til 
Grækenland i 
september 1863 ind
i det store hvide 
slot i A then neden 
for Akropolis. 
Slottet ses t.h. i 
billedet. D et ligner 
et eventyrslot, men 
det var tomt, koldt 
og ensomt. (KB)

danske konge. N u  var de jo blevet kollegaer. Frederik 7. var en dygtig 
og ivrig amatørarkæolog. Da den unge græske konge ankom  til palæet i 
Skodsborg, var kongen optaget af udgravning af en bronzealderhøj i Jæ 
gersborg Flegn. G eorgs ankom st blev m eddelt kong Frederik, der som 
en selvfølge befalede sin kabinetssekretær, J.P. Trap, straks at ledsage 
G eorg til udgravningsstedet i skoven.7

G eorg 1. ankom  til G rækenland den 30. septem ber 1863. H an  blev 
m odtaget med jubel af den græske befolkning, og på vejen ind til konge
paladset blev han ledsaget af trom peter og kanonild. G eorg flyttede ind 
i kong O ttos store hvide slot, der var opført i såkaldt østrigsk stil m idt i 
A then neden for Akropolis. M en der m ødte den udvalgte konge et tom t, 
tris t og farveløst palads med store, golde m arm orsale, som pøbelen hav
de plyndret efter afsættelsen af O tto . Få dage senere blev G eorg kronet. 
H an  bar en tung  byzantinsk krone, da han aflagde den obligatoriske ed 
til den græske nationalforsam ling i Athen.

M odsat sin forgænger kong O tto  opnåede G eorg im idlertid h u rtig t 
en stor popularitet i det unge græske dem okrati, der ligesom den danske 
parlam entarism e var et resultat a f de folkelige bevægelser i 1840’erne. 
De fleste kunne lide ham , og han optrådte som en venlig og positiv 
konge med et vindende væsen. H ans politiske indflydelse var begrænset; 
men der var alligevel nok at se til i dette nye europæiske kongedøm m e, 
hvor kaotiske forhold herskede, og den gennem gående fattige befolk-
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Kongeskifte og 
krig i Danmark

Foto af den unge nyud
nævnte konge af Græken
land, 1864. Alene i det store 
slot: Kong G eorg ser alvor
lig ud, men han var allerede 
i fuld gang med at blive ét 
med sit græske folk. (KB).

n ing  af bønder var underlagt uregerlige og frygtindgydende bjerghøv
dinge, der fortsat praktiserede den nedarvede græske se lv tæ g t/

1863 var e t dram atisk år. D en 15. novem ber 1863 døde den kun 
55-år gamle danske konge Frederik 7. Flan var den sidste repræ sentant 
for det oldenborgske kongehus. D en unge græske konges far, C hristian  
(9.) var for længst udpeget til at overtage den danske trone ved den barn 
løse kong Frederiks død; men tidspunktet var uheldigt. G rundloven fra 
1849 stod over for en om diskuteret revision, som handlede om  løsnin
gen af det slesvigske spørgsmål, der ikke var blevet afklaret i Frederik 
7.s regeringstid. N u  blev den ny konge som et led i overtagelsen af den 
danske trone tvunget til at underskrive grundlovsrevisionen, der blev 
opfattet som et forsøg på at indlem m e Slesvig i D anm ark. D et udløste 
den tragiske krig i 1864, hvor vi tabte h e rtu g d ø m m ern e /
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Marionetkongen

Folkets konge

Den russiske 
forbindelse

K o n g  G e o r g  i . a f  G r æ k e n l a n d

I G ræ kenland havde kong G eorg sine egne problem er at slås med. S tor
m agterne var interesseret i, at G rækenland skulle forblive et selvstæn
digt land, og derfor blandede de sig i de indre anliggender i det anarki
stiske land. D et indebar på den ene side øget udenlandsk kontrol, men 
betød sam tidig at storm agterne holdt hånden under G eorgs vaklende 
trone og bakkede den unge konge op i alle indenrigspolitiske spørgsmål. 
G eorg l.s trone hvilede så at sige på storm agterne. D en  engelskvenlige 
G eorg betegnede da også England som beskyttelsesm agten. I den græs
ke nationale selvopfattelse var det en vigtig  faktor, at den nye konge 
netop ikke kom fra en af storm agterne. D et sydlige Balkan var fortsat 
Europas urolige hjørne, men ved at indsætte en “m arionet-konge”, der 
stam m ede fra en af Europas småstater, som tilm ed blev endnu m indre 
i 1864, håbede storm agterne med kolonim agten England i spidsen på 
politisk ro og stabilitet på Balkan og i det østlige M iddelhavsom råde.

M an  må beundre G eorgs positive indstilling  til dette barokke sce- 
narie. H an  var som sin forgænger en ung og uerfaren konge i det frem 
m edartede, bjergrige land med en elendig og uorganiseret økonom i og 
en næsten ikke-eksisterende in frastruk tu r. H an  lærte sig h u rtig t det 
græske sprog, og de første par år rejste han hele G rækenland rund t både 
til fods og på ryggen af et m uldyr i det underudviklede land. H an  søgte 
således status som folkets konge, hvilket s to rt set lykkedes, og de fleste 
steder blev han m odtaget af glade og im ødekom m ende grækere, der så 
G eorg 1. som en repræ sentant for et nyordnet og frem gangsrigt G ræ 
kenland. Få år efter overtagelsen af den græske trone frem stod han som 
en statelig sydeuropæisk fyrste. H an  var solbrændt, havde tillag t sig m u
stache, og lignede en indfødt græker.

I 1867 m odtog han en indbydelse fra Rusland. Storm agterne ønske
de, at han skulle finde sig en brud, en d ronn ing  -nu! D er var en særlig 
forbindelse mellem G rækenland og Rusland: samme ortodokse tro  og 
samme byzantinske kunst -  og ikke m indst stærke russiske storpolitiske 
interesser på Balkan og i det østlige Middelhav, som tyrkerne tidligere 
havde behersket.

G eorg  tog im od tilbuddet og opholdt sig flere m åneder i det store 
land. T il alles overraskelse faldt den unge græske konges øjne på en 
af kejserens niecer, den purunge Olga K onstantinova (1851-1926). M en 
selv om  hun ikke lige var zarens datter, var det nok så v igtigt, at hendes 
ortodokse religion var den samme som grækernes.
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Storfyrstinde Olga 
som 17-årig i 1868, 
nu Grækenlands 
dronning. H un var 
kun 16 år gammel, 
da hun i efteråret 
1868 blev gift 
med Georg. Hun 
blev hans trofaste 
ledsager i resten af 
hans liv. D ronning 
Olgasvej på Frede
riksberg er opkaldt 
efter hende. (KB)

Grækenlands
modernisering

G eorg var 21 år, 
og O lga var kun 16 
år gammel, da de blev 
g ift den 27. oktober
1867. D en græske be
folkning var i begyn
delsen noget forbavset 
over at se denne “bar-
nebrud” som dron
ning af G rækenland, 
men der blev m eget 
h u rtig t skabt respekt 
om hende. H un  tråd 
te i karakter, hun var 
voksen af sin alder, 
klog, og det græske 
folk så, hvordan hun -  
ganske som sin mand
- interesserede sig for 
sit nye hjem land, og 
ikke m indst nærede
om sorg for de fattige. 
D et blev et lykkeligt

ægteskab, og de fik syv børn. D en ældste var sønnen K onstantin , født i
1868, som i 1913 blev grækernes konge efter sin far.

G eorgs 50 år som G rækenlands konge står i et positivt lys. I hans 
regeringstid  gennem førtes med stø tte  fra storm agterne et langvarigt 
genopbygningsarbejde, hvor først og frem m est veje og jernbaner blev 
anlagt, sam tidig med at en holdbar m oderne økonom i blev forsøgt op
bygget. De joniske øer blev indlem m et det første år, G eorg  var konge. 
D et var Englands fortjeneste, m en den græske befolkning tillagde G e
org æren for tilbagekom sten, og da siden de sidste nordlige områder, 
Thessalien, blev tilbagegivet til G ræ kenland i 1881, steg kongens popu
laritet yderligere.

I som m eren 1888 fejredes 25-årsdagen for G eorgs ankom st til 
G ræ kenland med en større folkefest, og om tren t sam tidig fødtes hans 
og d ronn ing  Olgas 7. og sidste barn, Christoffer.

Ved siden af kongeslottet i A then residerede kongeparret på det 
pragtfulde gods Tatoi, 24 kilom eter nord for Athen. G eorg  havde er-
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Landstedet Smid- 
strup blev opført 
i 1866 af over- 
marskal, general
major W aldemar 
Oxholm. Som det 
kun få år ældre 
Enrum  lidt længere 
nede ad kysten i 
Vedbæk præger 
historicismen 
byggeriet, der kan 
betegnes som en 
blanding af engelsk 
herregårds- og 
borgstil. Kong 
G eorg købte stedet 
i 1888 og ejede 
Smidstrup Slot til 
1911. (Museum 
Nordsjælland, 
H ørsholm  L o
kalarkiv)

hvervet Tatoi allerede i 1871, og det blev her, han med tiden følte sig 
bedst tilpas i G rækenland. M en selv om G eorg fuldt og helt var gået 
ind i rollen som græsk konge, glemte han dog ikke sine danske rødder. 
N æ sten hver jul blev fejret med familien i D anm ark.

N år kong G eorg var i D anm ark, m ødtes den kongelige familie som 
regel på Fredensborg. M en som sine brødre ønskede også G eorg at eje 
sit eget “slot” i D anm ark. D et begyndte med erhvervelse af nogle ejen
dom m e i K øbenhavn, men i 1888 købte han den store nybyggede villa 
Sm idstrup nord for Vedbæk, som derefter blev kaldt Sm idstrup Slot. 
S lottet i Sm idstrup kostede i 1888 230.000 kr.; der var med andre ord 
ikke tale om  et beskedent hus. I tidens historicistiske stil frem stod ho 
vedbygningen i engelsk nygotisk borgstil. H uset var opført i 1866 af 
kam m erherre W aldem ar O xholm  efter tegning  af arkitekt C.W. N iel
sen. T il det store landsted hø rte  en avlsgård, en del agerland og en m e
get stor park, der oprindelig strakte sig helt ud til Ø resundskysten nord 
for Vedbæk.

I de 23 år G eorg  1. af G rækenland ejede slottet, boede han der im id
lertid  aldrig perm anent. D et store hus blev først og frem m est anvendt
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Kong G eorg brugte udelukkende slottet i Sm idstrup til familiekomsammen og korte ophold i forbindelse 
med jagt. I 1892 fejredes hans forældres, det danske kongepars guldbryllup ved en frokost på Sm idstrup Slot. 
Fra venstre ses Prinsesse T hyra, den svenske kronprinsesse Victoria, den danske prins Carl (senere kong H å
kon 7. af Norge), guldbrudgomm en kong C hristian 9. og lige bag ham som nr. fire værten selv, kong G eorg af 
Grækenland. I samme række står dernæst den mægtige tsar, Alexander 3 ilyst tøj og ved hans side kronprins 
Frederik (8.). H erefter står den danske konges yngre bror prins H ans og Frederik (8.)s svenskfødte gemalinde 
kronprinsesse Lovisa. Den høje herre er den svenske kronprins G ustaf (5.). De tre sidste stående er prinsesse 
Victoria af England, Georgs yndlingsdatter M arie og hans bror prins Valdemar.
På bænken sidder fra v. prinsesse Alexandra af Wales, den danske dronning Louise, tsarina Dagm ar og 
hendes yngste søn. Forrest kongelige børn fra Rusland, Grækenland og Danm ark. (Museum Nordsjælland, 
Hørsholm  Lokalarkiv)

til fam iliefrokoster og jagtselskaber. M en selv om  G eorg kun  sjældent 
Smidstrup 1888 boede på Sm idstrup Slot, betød hans tilkny tn ing  til stedet m eget for 

egnens selvforståelse: “Det føltes a f  mange som noget meget f in t  at være 
landligger i det nordre Vedbæk. M an havde jo  også kong Georg a f  Grækenland 
lige i nærheden på slottet ” i S m id s tr u p 10

Kongen var da også en del af det gode landliggerliv ved Søllerøds Ø re
sundskyst. H an  kom f. eks sammen med familien Holmblad, der ejede villa 
“Skovbakken” i Skodsborg. Bekendtskabet medførte, at fabrikant Holmblads
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Kystbanen

Disse to velklædte 
herrer kunne man 
jævnligt træffe på 
Vedbæk station fra 
ca. 1885 til 1910. 
Kong G eorg til 
venstre og hans 
storebror Frederik, 
fra 1906 Fredrik 
8. De to kongelige 
brødre måtte vente 
på toget ligesom 
alle andre m enne
sker, og fotografen 
fra Kystatelieret i 
Vedbæk benyttede 
sig af muligheden 
for en kongelig 
fotooptagelse 
om kring århund
redskiftet. (HA)

søn, Andreas Julius Holmblad, blev græsk generalkonsul i D anm ark.Ji
I 1899 fik slottet sin egen telefon. I telefonbogen fra samme år kan 

m an læse, at “Hans Majestæt Hellenernes Konge, Kong Georg, Smidstrup- 
gård” har tilslu tte t sig Vedbæk telefoncentral med num m eret Vedbæk 
nr,15.;2

I 1897 åbnede Kystbanen fra K lam penborg til H elsingør med statio
ner i Skodsborg og Vedbæk. D erm ed lettedes den græske konges vej til sit 
danske sommerslot. M en jernbaneanlægget betod også, at kongen m åtte 
afgive noget af sin jord: “Kystbaneanlægget skar en del a f  parken a f  og efter 
sigende blev der ved den lejlighed indgået en overenskomst mellem statsbanernes 
og Smidstrups kongelige ejer om oprettelse a f  en særlig uSmidstrup Holdeplads”. 
Men statsbanerne gjorde aldrig tegn til at ville overholde denne overenskomst, 
og kong Georg på sin side var a ltfor rar og beskeden en mand til at ville pukke 
på sin ret. Han har vel tænkt, at det ikke var værd at spilde den danske stats 
penge på et sådant anlæg, som han jo  kun så forholdsvis sjældent ville få  lejlighed 
til at benytte. Når han var på Smidstrup, kunne han da så udmærket bruge 
Vedbæk station. Og det samme syntes hans broder. De var såmænd heller ikke
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OL i Græken
land 1896

Den græsk-tyr- 
kiske konflikt

bange fo r  at gå derned på deres ben, når ellers vejret tillod det”.B
K ong G eorg var ofte i selskab med sin bror, kronprins Frederik (8.), 

og som lokalhistorikeren G u n n ar Sandfeld skriver, sås de kongelige 
brødre ofte spadserende til eller fra togstationen i Vedbæk. O g det var 
her de blev fotograferet af den lokale fotograf på Vedbæk Station om 
kring  århundredskifte t.M

På egnen var m an som næ vnt m eget stolt over den royale tilstedevæ
relse. I 1896 stø ttede den græske konge og landligger i Vedbæk sogne
beboernes protest m od amtsvejvæsenets beslutning om  at fjerne flere 
rækker af H ørsholm s gamle allétræer. Sognerådet sendte en takkeskri
velse, hvori de forsikrede om deres dybe sym pati for m ajestæten og for 
det hellenistiske folks kamp mod undertrykkelse .,s

I 1896 kom G ræ kenland a tter i verdens centrum , da landet var vært 
for de første olympiske lege i nyere tid. V igtigst af alle discipliner var 
det klassiske m aratonløb. På den store arena i A then holdt alle vejret af 
spænding, og pludselig kom som første m and den græske bonde Louy til 
syne og var først over m ålstregen. “Til sidste mand gik grækerne amok, de 
græd, hylede, dansede, slyngede hatte og frakker op i luften”.16

M en selv om  G eorg kunne sole sig i folkefesten, var der fortsat p ro 
blemer i det gældsplagede land. D et største problem  alle årene var m id-

delhavsøen K reta, der fortsat 
var under tyrkisk herredøm m e. 
De kristne kretensere gjorde 
regelm æssigt oprør med mas
sakrer og flygtningestrøm m e 
til følge. Værst blev oprøret i 
1897.

G ræ kenland mobiliserede, 
men den korte krig  i m arts-m aj 
1897 endte med et to ta lt neder
lag til arvefjenden. K un stor
m agternes indgriben hindrede 
den helt store katastrofe. T il 
gengæld opstod der nu blandt

Portræ tfoto af den 55 år gamle Kong 
G eorg 1. af Grækenland år 1900. 37 
år på den græske trone har måske nok 
givet lidt tyndere hårvækst, men hans 
ranke holdning bevarede han til det 
sidste. (KB)
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T egning fra 
Illustreret Tidende 
af det første atten
tatforsøg mod kong 
G eorg 1. i februar 
1898. Geværat
tentatet forgik, da 
kongen med sin 
datter M arie var 
kørt afsted fra sit 
landsted Tatoi til 
Athen. Gevær
kuglerne ramte 
ikke, men kongens 
modige frem træ
den og beskyttelse 
af datteren skabte 
en bølge af sympati 
for kongen over 
hele Grækenland.
(HA)

m ange grækere en m istillid til kong G eorg, som m an syntes var for pas
siv og manglede beslutsom hed i konflikten om den store middelhavsø. 
O g allerværst var, at det var kongens ældste søn, den udvalgte tronfølger 
K onstantin  (1.), der som feltherre havde lidt de forsmædelige nederlag 
til tyrken i maj 1897.

Attentatet 1898 I februar 1898 blev kong G eorg udsat for et attentat. På vejen fra 
som m erslottet Tatoi til A then kørte  han med sin datter M arie i en åben 
ubevogtet vogn med kusk, der pludselig blev beskudt. Kusken piskede 
på hestene, og kongen fik M arie ned i bunden af vognen. Selv blev han 
stående oprejst, næsten som i trods, og han blev ikke ram t. Ved bud
skabet om attentatforsøget og kongens m odige optræ den genvandt han 
noget af den tillid hos befolkningen, som han havde m istet efter K re
takonflikten.

Allerede i 1910, da kong G eorg var i m idten af tresserne, overvejede 
han at abdicere. H ans G rækenland blev fra dette år sty ret af E leftherios 
Venizelos, landets første prem ierm inister, der stø ttede m onarkiet og 
G eorgs udvalgte tronfølger, den ældste søn K onstantin  (1868-1923).17 

Sejren over M en så blev der a tter krig  på Balkan, da T yrkiet i oktober 1912 erklæ-
Tyrkerne 1912 rede krig. E fter at have erobret store dele af Epiros, M akedonien og 

T hrak ien  kunne G rækenland allerede en m åned senere trække sig sej
rig t ud af krigen, og i novem ber blev kong G eorg  hyldet som sejrherre i 
det befriede Saloniki, landets næststørste by.
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Da osm annernes 
herredøm m e på 
Balkan efter mange 
hundrede år brød 
sammen trådte 
de nye (gamle) 
nationer sammen 
med Grækenland i 
karakter: Bul
garien, Serbien 
og M ontenegro 
m.fl. D et skabte 
spændinger, og 
Tyrkiet erklærede 
Grækenland krig 
i 1912. Grækerne 
sejrede dog hurtig t 
og erobrede 
hovedbyen Salo
niki i Thessalien. I 
november samme 
år red kong G eorg 
ind i Saloniki som 
den store sejrherre. 
(KB).

Fire m åneder senere opholdt G eorg sig stadig i Saloniki, og i m arts 
1913 ind tra f ulykken. D et var kun  få måneder, før kongen kunne fejre sit 
50 års jubilæum  som G rækenlands konge. Ved en festlig frokost den 18. 
m arts frem satte kongen igen ønsket om  at abdicere måske i forbindelse 
med jubilæet. Flan udtalte: “Jo, jeg vil abdicere. Det er rimeligt, at min søn 
[Konstantin] nu afløser mig. Han har nået den rette alder, og han har en fysik, 
jeg ikke längere kan prale af. Hans popularitet er kolossal, og han har vundet 
sig en position både i Grækenland og i udlandet. N u er det hans tur!”

E fter frokosten spadserede G eorg som sædvanligt en tu r  med sin 
adjudant i Saloniki, da følgende skete: “ En M and på en Bænk havde rejst 
sig, var gaaet et par Skridt frem , trak ud a f  sin Brystlomme en svær Revolver 
og affyrede den mod Kongens Ryg i mindre end en Meters Afstand... Som 
truffet a f  et Lyn sank Kongen sammen, faldt paa sine Knæ og derefter fo r
over”.111 K ong G eorg var død. A ttentatm anden lod sig uden m odstand 
arrestere. D et var ikke politiske m odstandere eller udenlandske agen
ter, der stod bag. M ordet på kongen var en sindsforvirret m ands værk. 
M orderen, Alexander Skinas, kaldte sig rig tignok  anarkist, men ingen 
tog ham  alvorligt. M otivet til hans forbrydelse blev aldrig opklaret, idet 
han døde kort efter i fængslet under ukendte omstændigheder.

G eorg  1. blev begravet i haven i sit elskede palads Tatoi. H an  blev
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Mord på Balkan

Smidstrup 
Slots endeligt

Foto fra nedrivnin
gen af det da m eget 
forfaldne Smid
strup (slot) i 1969. 
(Museum N ord
sjælland, Hørsholm  
Lokalarkiv)

efterfu lg t på den græske trone af sin ældste søn K onstan tin .'9 Å ret efter, 
den 28. juni 1914 blev endnu en europæisk fyrste m yrdet på Balkan. 
M ordet på den østrigske tronfølger i Sarajevo fik som bekendt langt 
større verdenspolitiske konsekvenser end m ordet på den dansk-fødte 
græske konge den 18. m arts 1913.

T il gengæld er det måske værd at notere, at nutidens græske proble
m er set i historiens klare lys er en afspejling af forhold, der rækker tilba
ge til 1800-tallet. E n  ren t ud sagt forbløffende historisk kontinuitet, når 
m an betrag ter nutidens G rækenlands håbløse okonom i, m onakiet eller 
m angel på samme, anarkiet og endelig N ordeuropas mere eller m indre 
nødtvungne indblanding i græsk indenrigspolitik.

M en tilbage til D anm ark: D et blev ikke G eorgs efterkom m ere, der 
fik glæde af hans landsted ved Vedbæk. To år før sin død havde G eorg 
nem lig solgt Sm idstrup Slot til et konsortium , der agtede at udstykke og 
villabebygge de eftertragtede jorde ved Ø resundskysten. Overtagelsen 
fandt sted i 1911 og få år senere begyndte udstykningen af jorderne. 
Selve hovedbygningen blev overladt til sin egen skæbne og med tiden 
gik lystslottet i forfald. I 1970 blev det revet ned.20

På det sted, hvor slottet lå, finder vi i dag Kong G eorgs Vej. E n  ro 
lig villavej med Strandvejen i den ene ende og de store m arkom råder 
mellem Rungsted og Sandbjerg i den anden ende. D er hersker en rolig
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idyl i om rådet, og de gamle økonom ibygninger fra 1700-tallet på den 
gamle landbrugsejendom  Sm idstrupgård står endnu efter, at landbrugs
bygningerne i 1916 blev udskilt fra “slo tte t”. E n  stor sten ved indkørslen 
bærer indskriften  “Smidstrupgård”, men ellers er alle m indelser om slot
tet, der tilh ø rte  kong G eorg af G rækenland, forsvundet.
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Nærums industrialisering 
i efterkrigstiden
Fra landsby til industriby i det 20. århundrede

a f  Kaj Elkrog

På aktivitetscentret Vangeboled blev der gennem årene gennemført mange 
forskellige aktiviteter. Det skabte en bred berøringsflade til mange ældre med
borgere. Blandt dem en ganske stor del, som i deres arbejdsliv havde været 
beskæftiget i de mange forskellige virksomheder i Nærum.

Omkring 2002 tog to a f  medarbejderne på centret, nemlig etnolog Lotte 
Laulund og hendes kollega, Lizzie Sørensen, initiativ til at nedsætte en pro
jektgruppe, hvis opgave skulle være at indsamle erindringer fra  Nærum
virksomhederne. Gruppearbejdet var tilrettelagt som en række møder, hvor 
drøftelserne var baseret på skriftlige bidrag fra  gruppens medlemmer samt 
interviews og samtaler.1

Grundlaget fo r  den følgende beretning om industrien i Nærum er dels 
dette materiale, dels oplysninger fra  bogen“ Os fra  Nærum".2 Dertil kommer 
korrespondance og interviews med ejere eller slægtninge eller andre med fo r 
bindelser til de beskrevne Nærumvirksomheder.

Kaj Elkrog (f. 1930), er forhenværende direktør i Told/Skat. Medlem a f  
Søllerød Sogns Menighedsråd fra  1969 til 1999, form and fra  1974 til 1981 og 
fra  1984 til 1989 og i perioden ansvarlig fo r  opførelsen a f  Søllerød Sognegård. 
Formand fo r  Teaterforeningen Søllerød Scenens Venner fra  1984 til 1998. 
Talsmand fo r  Forum fo r  kulturelle foreninger i Søllerød fra  2000 til 2001, 

fra  2007 til 2009 og 2011 til i dag form and fo r  Rudersdal Kulturparaply. I  
årene 2011-2013 medforfatter til tre artikler i Søllerødbogen om Socialdemo
kratiets historie i Søllerød Kommune.

IN D L E D N IN G

N æ rum  har fra gammel tid været k n y tte t til industrianlæggene ved 
M olleåen. E n  del arbejdere fra Rådvad og kludesamlere til papirfabrik
ken på S trandm øllen boede i landsbyens sm åhuse i 17- og 1800-tallet. 
Senere, da H attefabrikken i Skodsborg i 1920’erne udviklede sig til N o r
dens største af sin art, blev der bygget egentlige arbejderboliger i N æ 
rum  tiltæ nk t hattearbejderne. D erm ed var der tid lig t skabt en tradition  
for, at en egentlig arbejderbefolkning blandede sig med den lille bys
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D et gamle Nærum . Luftfoto fra 1951. Det netop på den tid hastigt voksende industriom råde anes lige 
netop overst i billedet t.v. M en ellers er det hovedgadens forløb gennem landsbyen, den gamle Skodsborg- 
vej, som har interesseret fotografen. N ederst i billedet t.h. ses kommuneskolen og bagved Nærumskole 
sagføreren M anthey W agners ’’Hvide Palæ” på hjørnegrunden ved Grisestien. Stien var oprindelig en 
jernbanetracé med spor til Vedbæk. M en strækningen blev nedlagt i 1922.



D et er N æ rum  Stations remisse man ser ved jernbanesporene på den m odsatte side af hovedgaden. Denne 
del af Nærum banen blev nedlagt ved Motorvejens anlæggelse i 1955-56. På hjørnet ved Alfred C hristen- 
sensvej ses Emil Nielsens gamle varehus. På det åbne areal ned ved Nærum  Gadekær ses N ærum  Kirke, der 
blev indviet i 1932. T årn e t blev tilføjet få år senere i 1936. Øverst i billedet t.h. ses den store villa Askebak
ken, hvor C. V. Pedersen i 1933 indrettede en silkebåndsfabrik. (HA)



landbrugere og håndværkere.
Ser m an bo rt fra et teglværk, der i 1700-tallet hø rte  til N æ rum gård 

og et kortlivet bryggeri samme sted i m idten af 1800-tallet, blev N æ 
rum s første egentlige industrier etableret ved landsbyens hovedgade.3 
D et begyndte med det socialdemokratiske projekt N æ rum  Andelsba- 
geri, som blev g rundlag t i 1907 på en m atrikel ved det gamle bytorv 
i N æ rum  landsby. E fter nogle vanskelige begyndelsesår, blev “brødfa
brikken” med tilhørende mølle fra 1922 en stor succes og frem stod fra 
1920’erne som N ordsjællands største brødproducent med 35 ansatte og
11 vogne på daglig rundfart. H elt frem til slutningen af 1950’erne var 
andelsforetagendet i frem gang med stadige udvidelser af virksom heden 
og et s to rt personale, og selv under besættelsen var firm aet som en af de 
få bagerier i stand til at levere b ro d /

1 1960’erne vendte udviklingen, da m an med sit delvis forældede p ro 
duktionsapparat ikke kunne klare sig i konkurrencen med den stigende 
industrielle brødfabrikation i K øbenhavnsom rådet. Bageriet overlevede 
dog i kraft af subsidier helt frem  til 1993. De industrih istorisk  værdi

Nærum Andels- 
bageri

Ansatte ved 
N æ rum  Andels- 
bageri om kring 
1920, på daværende 
tidspunkt en af 
Nordsjællands 
største brødprodu-
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N ærum  Andelsba- 
geris med den ny 
butik fra 1953 på 
N æ rum  Hovedgade 
42. (HA)

Nærum Skjorte- 
og Linnedfabrik

Kommunale 
grundopkøb og 
byplanen 1943

fulde bygninger på h jørnegrunden ved hovedgaden og L inde Allé blev 
nedrevet i 2010/

I den anden, østlige ende af hovedgaden, som da kaldtes Skodsborg- 
vej, opførte Em il N ielsen et varehus i 1911. E n  tidstypisk m anufaktur
forretn ing  med alt hvad tilh ø rte  tricotage, herreekvipering, dam e- og 
børnekonfektion, fodtøj og dertil m øbler og porcelæn. “Besøg min fo r
retning, og De vil blive tilfreds!”, kunne m an læse i en annonce i lokala
v ise n / I en barak bagved butikken oprettede Em il N ielsen i 1923 en 
lille skjorte- og linnedfabrik, hvor m an producerede m anchetskjorter, 
og pyjamas - alle m ærket “H erkules - dansk arbejde”. Skjortefabrikken i 
N æ rum  beskæftigede på sit hø jdepunkt 20 syersker, men flyttede i 1931 
til Lyngby.

U nder nye ejere re turnerede skjortefabrikken til N æ rum  Hovedgade 
i 1936, hvor m an med d irek tø r A. Rasmussen i spidsen lejede sig ind i 
andelsbageriets m øllebygning. M ed 2. V erdenskrig blev det vanskeligt 
at skaffe stoffer til tø jproduktionen, og skjortefabrikken blev nedlagt i 
1942.7

I nyere tid banede to forhold vejen for en egentlig industrialisering 
af N æ rum . For det første gennem førte den forudseende sognerådsfor- 
m and [borgmester] Frederik Clausen i 1933-1934 en række kom m unale 
g ru n d o p k ø b / Blandt de store landbrugsejendom m e, der blev erhvervet 
af kom m unen med henblik på senere udstykning, var N æ rum gårds avls
gård, kaldet F ru e rlu n d / Få år senere vedtoges loven om  byplanlægning 
i 1938, og en følge heraf var byplanen for Søllerød K om m une, der blev
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Emil Nielsens 
Varehus på Skods- 
borgvej, nu Nærum  
Hovedgade. I et 
baghus til m anu
fakturforretningen 
indrettede Emil 
Nielsen i 1923 en 
Skjorte- og L in
nedfabrik. Foto fra 
1920’erne (HA)

Ansatte ved 
N ærum  Skjorte
fabrik med direktør 
A. Rasmussen som 
nr. 6 i forreste 
række. Foto fra 
om kring 1940. 
(Privatfoto)

frem lagt i 1943.10 Selv om  byplanens visioner om en kraftig  udbygning 
af kom m unen blev forkastet, banede den vejen for efterkrigstidens in
dustrialisering af N æ rum . I store træ k fulgte den nye bebyggelse syd for 
den gamle landsbykerne ved hovedgaden byplanens tanker om  række
huse og etagebyggerier med tilk n y tte t sm åindustri på avlsgårdens gamle

N æ r u m

Y a r e - H u s

Emil Nielsen.
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Marsh allhjælp en

Sognerådsformand i 
Søllerød fra 1925 til 1940 
og igen  1941-43, gårdejer 
Frederik Clausen. Det 
var Clausen, der som en 
af sine sidste politiske 
gerninger i kommunen 
sammen med kom munein
geniør H . C. Bache skabte 
forudsætningerne for 
Nærum s industrialisering 
i efterkrigstiden. (HA)

marker. I de lokale telefonbøger fra slutningen af 1940’erne annoncerer 
Søllerød K om m une således på omslagets side 2 for salg af grunde fra 
den tidligere avlsgård under N æ rum gård.

D et andet afgørende forhold, der bragte industrien  til N æ rum , var 
M arshallhjælpen. N avnet henviser til den store am erikanske general, 
G eorge M arshall (1880-1959), der m od afslutningen af den 2. Verdens
krig, gjorde sig tanker om situationen, når krigen engang var afslut
tet. Ved krigens afslutning i 1945 var produktionsapparaterne i de fle
ste europæiske lande enten ødelagte eller nedslidte, og lagrene af rå-og 
hjælpestoffer udtøm te. G eorge M arshall, øverstkom m anderende for de 
am erikanske styrker under krigen og senere udenrigsm inister 1947-49 
og forsvarsm inister 1950-51, frem lagde i foråret 1947 en økonomisk 
genopretningsplan, som kort fortalt gik ud på, at USA skulle yde lan
dene i V esteuropa lån i dollars på betingelse af, at m odtagerlandene 
etablerede et næ rt økonom isk samarbejde med USA. M arshallhjælpen 
fik stor betydning  for genopbygningen af det krigshærgede Europa ved 
at stim ulere den industrielle udvikling og m odernisering.”
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Den amerikanske 
general, senere 
udenrigsm inister 
og forsvarsminister 
i USA, George 
M arshall (1880- 
1959).

D anm ark kunne trods besættelsen ikke 
betegnes som etkrigshæ rget land. M en som en 
del af Vesteuropa kom M arshallhjælpen også 
D anm ark til gode. O g lokalt m edførte den 
økonomiske stø tte  fra USA, at i hvert fald 
to virksom heder i N æ rum  i løbet af få år ud
viklede sig til betydelige arbejdspladser med 
mange ansatte. D et var Briiel & Kjær og N æ 
rum  Nylon. M en ved siden af disse to førende 
virksom heder i det ny industriom råde syd for 
hovedgaden opstod også en række m indre 

virksom heder og sm åindustrier.
D en planmæssige ram m e om  hele den udvikling, som fandt sted i 

erhvervsom rådet i N æ rum  i efterkrigsårene var, at kom m unalbestyrel
sen ved en række beslutninger i realiteten gennem førte en del af kom- 
m unalingenior H .C . Baches ellers så upopulære byplan fra 1943. D et 
skete bl.a. ved hjælp af en servitut, der fastlagde arealanvendelsen for 
N æ rum gårds gamle arealer.

A/S B r ü e l  & K j æ r

Per Briiel Per V. Briiel (1915-2015) var søn af statsskovrider, kam m erherre og hof
jægerm ester G ustav Briiel og hustru . Som ældste søn var Per Briiel præ 
destineret til en uddannelse som forstkandidat. Sådan havde det været 
i de forrige 3-4 generationer i slægten. Da Per Briiel var om kring 12 år 
gammel, chokerede han hele familien ved at erklære, at han ville være 
civilingeniør og beskæftige sig med elektricitet og elektriske apparater.

D et var nu ikke helt uproblem atisk at nå det mål, bl.a. fordi familien 
boede i Sønderjylland. Per Briiel tog realeksam en i A benrå, men der var 
ikke noget gym nasium , hvorfra han kunne blive m atem atisk student. 
O g når Per ikke ville have en forstuddannelse, m åtte en eventuel an
den uddannelse ikke belaste fam iliens økonomi. H an  blev derfor sendt 
i smedelære på Sønderjyllands H øjspændingscentral. H er gjorde han 
sig så godt bemærket, at d irek tøren  tilbød skovridder Briiel, at han ville 
bekoste en del af en videreuddannelse af sønnen. D et endte med, at Per 
Briiel i 1932, 17 år gammel, tog adgangseksamen til Polyteknisk L æ re
anstalt.72

Viggo Kjær V iggo Kjær (1914-2013) var gårdsm andssøn fra Sydøstjylland. H ans
far, K ristian  Kjær, drev en gård ved Sandvad i nærheden af Jelling. Fa
deren havde gerne set, at Viggo som den eneste søn havde overtaget
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To nor?nbrydere

Hver fo r  sig mod 
målet

Under
besættelsen

gården; m en til faderens skuffelse valgte V iggo en anden levevej. H an  
ville være civilingeniør og blev student fra H orsens Statsskole, hvoref
ter han um iddelbart efter fortsatte sin uddannelse på Polyteknisk Læ 
reanstalt i K øbenhavn. M an bem ærker således, at de to  jævnaldrende, 
jyskfødte grundlæggere af virksom heden Briiel & Kjær begge valgte at 
bryde med deres respektive familiers trad itioner for erhverv inden for 
land- og skovbrug.

De to unge frem adstræbende mænd m ødte hinanden på Polyteknisk 
Læreanstalt i K øbenhavn. T il trods for, at Per Briiel og Viggo Kjær var 
forskellige af tem peram ent - Per Brüel var frem trædende, mens Viggo 
Kjær var beskeden -  blev de snart gode venner og indgik i et fagligt 
fællesskab. I 1939 afsluttede de ingeniøruddannelsen som cand. poly’ter 
med hver deres speciale .13 Per Brüel var god til akustik, mens Viggo 
Kjærs stærke side var elektronik, og sidstnævnte tog den bedste eksa
men, der var taget på Polyteknisk Læreanstalt i 100 år. Allerede tid lig t i 
studietiden blev Brüel og Kjær enige om, at de sam m en ville lave noget 
lydteknisk, n år de var færdige på læreanstalten, m en de var også op
m ærksom m e på, at de i de vanskelige tredivere ikke straks skulle kaste 
sig ud i etablering af egen virksom hed. Før de kunne gå i gang, m åtte de 
have nogle praktiske erfaringer. De tog derfor i løbet af de følgende år 
forskellige jobs inden for deres fag.

Per Brüel havde i studietiden været assistent hos professor, dr. phil. 
P.O. Pedersen, der var professor i svagstrøm steknik og senere blev rek
to r for Læreanstalten. Professor Pedersen var en stor inspirationskilde 
for den unge Brüel, der på det tidspunkt arbejdede med radiobølgesen
dere og fortæller, at de først talte ord over en kortbølgesender var: “Fy 
for satan”, sagt ved en prøveudsendelse af en mekaniker, som fik fin
geren i klemme. Brüel blev siden hen ansat i Radiohuset. A nledningen 
hertil var, at han havde påvist, at Stærekassen (det tidligere radiostudie) 
var lydmæssigt uegnet til sit formål: radiotransm ission.

Ved besættelsen var Per Brüel værnepligtig og tilk n y tte t H ærens 
Radioværksted, hvor han lavede radioer. H an  kørte  også som ordon
nans i Jylland og skabte sig derved m ange kontakter, som han  senere 
fik glæde af. D en 9. april om  m orgenen hørte  Per Brüel fly og blev klar 
over, at der var tale om tyske. H an  skyndte sig derfor ind på kasernen, 
hvor han fjernede sit eget og en kam m erats karto tekskort for at fo rh in
dre, at tyskerne skulle opdage, hvad de kunne og eventuelt ville udnytte 
deres viden. E t par dage efter skulle de hjemsendes, og da deres m ilitære 
identitetskort manglede, kunne det give problemer. U den deres kort i 
karto teket kunne de nem lig ikke blive hjemsendt! Brüel m åtte derfor
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Viggo Kjærs 
næringsbrev som 
industridrivende 
fra 1942. (Privateje)

Hærens Radio- 
værksted
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atter ind på kontoret for at tilbagelevere kortene med en historie om, at 
de selv havde haft kortene på g rund  af tandlægebesøg. E n  tysk dame i 
skranken tog  im od og satte papirerne på plads.

I 1942 blev Briiel, der da var arbejdsløs, igen tilk n y tte t H ærens Ra
dioværksted. Sam m en med andre arbejdsløse ingeniører fabrikerede de 
elektronisk m ekanik; m en m aterialerne var en mangelvarer, bl.a. var det 
vanskeligt at skaffe kobbertråd. M en en af m edarbejderne, Ole Rem- 
feldt, havde opdaget, at der fra Falster var en undersøisk kobberforbin
delse mellem D anm ark  og Tyskland, så tyskerne kunne kom m unikere 
med Berlin. H an  stjal 1 km. af kobberkablet, som blev gem t i en skov. 
N år m an havde brug  for mere kobber, hentede m an et stykke af dette 
kabel, og tyskerne opdagede mærkværdigvis ingenting.
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Virksomheden 
oprettes og ud
vikles

I 1943 fik Briiel arbejde i Sverige som afdelingschef for Höganäs-Bil- 
lesholm A.B.’s lydtekniske afdeling i Stockholm. Senere fulgte opgaven 
som forstander for C halm ars Tekniska Högskolas A kustiklaboratorium  
i G øteborg  fra 1944 til 1947. H er frem stillede Briiel de første akustiske 
analysatorer. Jobbet i Sverige betød, at Briiel, når han skulle hjem til 
det tyskbesatte D anm ark, m åtte rejse på falske papirer eller fremvise et 
pas, stem plet i Finland. K ontakten til Viggo Kjær blev opretholdt, men 
foregik i det stille, for at tyskerne ikke skulle fatte interesse for deres 
fælles viden.

Viggo Kjær havde i sine seneste studieår også arbejdet under profes
sor P.O. Pedersens vejledning. Professoren brugte  ofte sine studerende 
til at afprøve sine ideer, og det fortælles, at det m ange gange blev Kjærs 
utaknem m elige opgave at forklare professoren, at hans ideer ikke duede. 
E fter endt uddannelse blev Viggo Kjær i de fem krigsår ansat på forskel
lige radiofabrikker, herunder Philips.

Interessentskabet “Briiel og Kjær, civ ilingeniører” blev oprette t 
m idt under krigen i 1942. D eres næringsbrev gav re t til at producere og 
handle med elektroniske apparater på et håndværksm æssigt grundlag. I 
begyndelsen foregik det hele i køkkenet i Kjærs lejlighed i Valby. Inge
niørfirm aet havde i første om gang ikke nogen kommercielle aktiviteter. 
D et handlede om at forberede en egentlig frem stillingsvirksom hed, de
finere m ålgrupper og skabe en kundekreds. M en krigen lagde naturlig 
vis bånd på det meste.

Som udgangspunkt var Briiel og Kjær enige om, at de som m inim um  
ville producere enheder, der m indst skulle kunne sælges 50 stykker af. 
Endvidere var der enighed om, at de ikke ville gøre sig afhængige af 
långivere eller nogen form  for økonom isk stø tte . De ville være 100 pct. 
selvfinansierende.

Per Brüel havde i Sverige fået ideen til en niveauskriver. Kjær var 
ikke im poneret og m ente, at den kunne de ikke sælge de aftalte 50 stk. 
af. Briiel m åtte derfor selv få den lavet i Sverige. H an  satte dog deres nye 
firm astem pel på, og Kjær m åtte anerkende at produktet kunne sælges. 
D er blev solgt over 25.000 niveauskrivere i flere modeller, og de holdt, 
indtil digitalteknikken slog igennem .

Som led i den aftalte salgsstrategi henvendte Viggo Kjær sig i slutnin
gen af krigen til sine tidligere kolleger i Philips D anm ark og orienterede 
dem om de produkter, som han og Briiel agtede at påbegynde frem stillin
gen af. D et drejede sig prim æ rt om m ikrofoner af høj kvalitet og avance
rede instrum enter til m åling af støj og lydkvalitet. Henvendelsen resulte
rede i en ordre, der skulle leveres til Philips i H olland, når krigen var slut.
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Brüel & Kjærs 
første fire faser:
Fra køkkenbordet 
i privatboligen 
over hestestalden i 
Lyngby til Nærum , 
først i tidligere 
flygtningebarakker 
og siden i et nyop
ført smukt designet 
fabriksanlæg på 
L inde Allé. (Brüel 
& Kjær)

Virksomheden 
fly tter til 
Nærum

B ygninger
B & K  h a r  g e n n e m  d e  40  å r ,  d e r  e r  
g å e t , t i l  s t a d ig h e d  u d v id e t  byg- 
n in g s a re a le t .

F ra  d e  fø r s te  3 å r  e r  d e r  i n t e t  m a 
te r i a le ,  i d e t  B  & K  p å  d e t  t i d s 
p u n k t  v a r  e t  k ø k k e n s e ls k a b , h v o r  
d e  fø r s te  a k t i v i t e t e r  b le v  ig a n g s a t .

D e n  fø r s te  b y g n in g  h v o r  B  & K  
s t a r t e d e  e n  m in d r e  p r o d u k t io n ,  lå  
p å  P a ra lle lv e j  i L y n g b y , n e m lig  
d e n  s å k a ld te  “h e s t e s t a ld ” , d e t  v a r  i 
p e r io d e n  1 9 4 5 -1 9 4 8 .

E f t e r  3 å r  i L y n g b y  f ly t te d e  B  & K

Selv om aktiviteten i firm aet var begrænset på g rund  af krigen, var 
Briiel og Kjær enige om, at der i frem tiden ville opstå et globalt m arked 
for deres produkter. Ved krigsafslutningen i 1945 indrettede de deres 
virksom hed i en hestestald i Lyngby, hvor de brugte  al deres tid på at 
frem stille ordren til Philips i H olland. De første apparater, der udgik fra 
hestestalden blev en stor succes, og kvaliteten gav dem h u rtig t et navn 
i branchen. D er stod Briiel & Kjær på apparaterne, ligeså på fakturaer 
og brevpapir. M en form elt var der endnu ikke tale om et indreg istre
ret firma, men et interessentskab. Først i 1947 etableredes industrivirk
som heden A/S Briiel og Kjær sam m en med den tredje d irek tør H olger 
N ielsen, der var blevet ansat i 1945 for at styre den hastig t voksende 
produktion. H olger N ielsen viste sig at være “en uvurderlig leder og per
sonalechef, der f ik  arbejdspladsen Briiel ir  Kjær til at være landskendt fo r  sit 
gode renommé”.14

E fter at startvanskelighederne var overstået, gik det rask fremad. D er 
blev ansat adskillige folk, herunder både ingeniører, finm ekanikere og 
andre. H estestalden blev suppleret med nogle skure, m en i 1948 m åtte 
der gøres noget drastisk. På det tidspunkt beskæftigede virksom heden
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En hjælpende 
hånd fra  USA

ca. 40 m edarbejdere, og pladsforholdene var trange. D er blev derfor af 
Søllerød K om m une købt et ubenytte t areal på Linde Allé i N æ rum  for 
5,50 kr. pr. kvadratm eter.

H er blev produktionen i den første tid videreført i nogle træ barak
ker, senere kaldet “Sandkassen”. Barakkerne havde i slutningen af k ri
gen huset tyske flygtninge på K løverm arken. M an brugte  også et gam 
melt film studie på Linde Allé som lager, indtil det blev revet ned.

Selv om  virksom heden således voksede, var økonom ien konjunk
turfølsom  i de vanskelige efterkrigstidsår, og på et tidspunkt m åtte Per 
Briiels og Viggo Kjærs forældre træde til med et lån på 5.000 kr. for at 
redde den nye virksom hed. L ånet blev dog h u rtig t tilbagebetalt, og op 
im od 1950 kom så en uventet hjælp af stor betydning  for virksom hedens 
fortsatte udvikling: M arshallhjæ lpen var indført, og Brüel og Kjær op
fyldte betingelserne for at få del i disse midler.

Per Briiel fortæ ller om  den gang, hvor selskabet på trods af deres 
princip om selvfinansiering besluttede at m odtage M arshallhjælpen: E t 
lidet kendt elem ent i M arshallhjælpen var, at når et produkt var solgt og 
afskibet, kunne virksom heden gå til sin bank med den pågældende fak
tu ra  i hånden og straks få udbetalt pengene fra M arshallhjælpen. “Det 
var en stor hjælp, fordi du i disse dage ikke kunne sælge noget uden at acceptere 
30 dages kredit til varemodtageren. Men du måtte straks betale løn til ansatte, 
renter og ajidre omkostninger. Det var vanskeligt fo r  os at administrere, fordi 
vi i de første 10 til 15 år havde meget få  disponible kontante midler. Sommeti
der var betalingen fo r  vore salg 60 dage forsinket. For Italiens vedkommende 
ofte et halvt år

D et var med denne hjælp, at virksom heden i N æ rum  blev opbyg
get. E t nøgleord for at m odtage penge fra M arshallhjælpen var, at man 
producerede med henblik på eksport. Yderligere fik m an afsætnings- 
fordele af alle de nye virksom heder, der opstod og blev udviklet efter 
K rigen, sam t en ny institu tion, T h e  D anish-A m erican Foundation, op
re tte t med det formål at styrke forbindelserne mellem de to lande ved 
at fokusere på teknisk udvikling og assistance. H er søgte Briiel og Kjær 
penge til rejser til USA. Disse rejser viste sig at være af stor betydning 
for virksom heden.

Først rejste Per Briiel og Viggo Kjær til USA, og siden blev adskillige 
a f virksom hedens ledende m edarbejdere sendt til USA. Form ålet med 
rejserne var dels at besøge potentielle kunder, dels at etablere kontakt 
til passende agenter for Briiel og Kjærs produkter. Også universiteter 
blev besøgt med det formål at udveksle erfaringer om kring de seneste 
forskningsresultater på det akustiske område.
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En medarbejder 
dem onstrerer et 
nyt produkt. Fra 
v. mod h., de tre 
direktører, Holger 
Nielsen, Per V. 
Briiel og Viggo 
Kjær. Foto 
ca. 1960. (HA)

Fra barak til 
industribygning

E fter nogle år i barakkerne flyttede firm aet i 1951 til nyopførte byg
ninger på L inde Allé tegnet af bygningsingeniør Ole Remfeldt. Anden 
etape af byggeriet fulgte i 1954. De næste m ange år kom der fortsat 
nye bygninger til, efterhånden som produktionen og antallet af ansatte 
voksede.

E fter en indledende fabrikation af radiosendeanlæg, geigertællere 
m.v. samledes kræ fterne om støjm ålere og kondensatorm ikrofoner, som 
blev raffineret i en sådan grad, at selskabets m ikrofoner bl.a. blev an 
vendt i den første am erikanske månesonde. V irksom heden udviklede 
sig gennem  årene til verdens førende virksom hed inden for frem stilling 
af apparater og instrum enter, hvis formål er at måle, registrere og ana
lysere lydbølger. Lydbølger arter sig forskelligt alt efter arten  af den luft 
eller faste eller flydende legemer, de bevæger sig igennem . D e apparater 
og instrum enter, der blev produceret hos Brüel & Kjær, var blandt de 
inest præcise i verden til at opfange, måle og analysere sådanne forskel
ligheder i lydbølgernes bevægelser.

O prindelig  var kunderne til Briiel & Kjærs produkter især radiofa
brikker og telefonfabrikker, der brugte apparaterne til at måle kvalite
ten af deres lydgengivelser. E n  af firmaets vigtigste danske kunder var 
således radiofabrikken B & O. Siden hen er anvendelsesom rådet blevet 
væsentligt udvidet til også at om fatte bl.a. medicinske og miljømæssige 
formål.
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Eksportvirksom
heden

Hvordan var det 
at være ansat ved 
Briiel & Kjær?

I slutningen af 1990’erne om fattede produktionsprogram m et 200 
forskellige typer apparater. Al virksom hedens produktion foregik i D an 
mark; m en op im od 99 % af produktionen blev eksporteret. Vesteuropa 
var det vigtigste eksportm arked (ca. 40 % af produktionen), mens 25 % 
solgtes til Ø steuropa og lidt m indre, 22 % gik til USA. V irksom hedens 
globale m arkedsandel var på et tidspunkt oppe på ca. 80 %, og inden for 
sit felt var Briiel & Kjær førende på verdensm arkedet.

Ved virksom hedens 40 års jubilæum  i 1982 var der 1.726 ansatte og 
i 1990 var det antal steget til godt 2.200 m edarbejdere i hovedkvarteret 
i N æ rum , mens yderligere 1.000 personer var beskæftiget andre steder 
i Briiel & Kjærs efterhånden vidtforgrenede, in ternationalt anerkendte 
eksportvirksom hed.

Lisy H yldbo var ansat i virksom heden i N æ rum  fra 1973 til 1992. 
H u n  var beskæftiget på m odstandslageret, hvor opgaven var at måle 
m odstande ud, en given værdi blev her m ålt til plus/m inus på hver side. 
H u n  fortæ ller følgende om  sin arbejdsplads: “Vi mødte kl. 07.00 og stemp
lede ind. Skulle vi til f.eks. tandlæge, skulle vi stemple ud og ind. N år vi gik 
hjem, stemplede vi igen. Senere skrev vi os ind på eit skærm morgen og aften. 
Vi drak kaffe kl. 09.00. Fra kl. 12.00 til 12.30 havde vi frokostpause og kaf

fepause igen kl. 14.00. Rygning var, tror jeg, tilladt overalt på fabrikken. På 
m it job havde vi det godt med hinanden og med vores overordnede. Vi fik  
hver et aflåseligt garderobeskab og i forbindelse med garderoben var der bru
sebad. Det var dejligt i de meget 
varme somre at kunne bruse i 
frokosten. På min afdeling f ik  vi 
udleveret træsko, fordi der var 
betongulve, som var hårde at gå 
på hele dagen. Vi f ik  også ud
leveret forklæder til at beskytte 
eget tøj, da vi bar på store me
talskuffer, og vi f ik  termojakker, 
når vi skulle levere varer ud a f  
huset over gården til Linde Allé 
eller andre afdelinger. ”

Lisy Hyldbo, ansat hos Brüel & 
Kjær fra 1973 til 1992. Foto fra 
ca. 1975. (Privatfoto)
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Da jeg begyndte hos Briiel & Kjær.; var jeg ikke i fagforening. Cirka 14 
dage efter blev jeg spurgt, om jeg  ville blive, fo r  så skulle jeg organiseres. Jeg  
blev derfor meldt ind i Kvindeligt Arbejderforbund. Der var mange andre 
klubber i virksomheden, og betaling til klubben blev automatisk trukket over 
lønsedlen, så det var jo nemt. Da der var energikrise, hvor der var lave tem
peraturer overalt, f ik  vi hver en strikket trøje.

1 marketenderiet kunne vi købe varm t mad, smørrebrød, øl, vand og kaffe. 
Der var også en kiosk med aviser, ugeblade, slik og tobak. En dejlig gårdhave 
med borde og stole blev også flittig t brugt. Med tiden blev der indrettet en 
røgfri kantine. Det var dejligt. ”

D er var flere personalegoder: M an kunne låne specialværktøj, elek
triske borem askiner, pudsem askiner og m eget andet fra aften til m orgen 
eller over en weekend. Personalet kunne også købe forskellige lagervarer 
og få udleveret rekvisitioner til fordelagtige køb hos forskellige forret
n inger m od kontant betaling. T il virksom heden var der også k n y tte t en 
del fritidsklubber såsom fodbold, håndbold, badm inton og m ange flere. 
D er var også tilbud om  at dygtiggøre sig i f.eks. engelsk eller m atem atik.

Alt var naturligvis ikke lu tter idyl. D er opstod af og til arbejds
konflikter, der m edførte strejker. Ved en lejlighed blev form anden for 
Smede- og M etalarbejderforbundet, G eorg Poulsen, tilkaldt, og K urt

Personalegoder

Foto fra produk
tionshallen 
ca. 1960 (HA)

62



1988-kataloget med instrum enter 
fra Brüel & Kjærs omfattende pro
duktsortim ent (Briiel & Kjær)

Hyldbo, dengang ansat hos Briiel og Kjær, fortæller, at G eorg Poul
sen ved den lejlighed kaldte sine m edlem m er i N æ rum  for “Chivas Regal 
smede”, idet lønningerne hos Briiel & Kjær lå over landsgennem snittet. 
E fter en strejke forlangte d irek tø r H olger N ielsen, at de tabte tim er 
skulle udlignes ved, at personalet m åtte “sidde efter”, dvs. arbejde over, 
indtil strejketim erne var tjent ind. D et betød, at der skulle arbejdes til 
kl. 18 hver dag i 10 -  12 dage.

I 1990 overgik Briiel & Kjærs ledelse til anden generation i de to 
grundlæggeres familier. K ort efter kom virksom heden i økonomiske 
vanskeligheder, da konkurren ter på verdensm arkedet overtog væsent
lige dele af det internationale marked. D et betød i første omgang, at 
m edarbejderne kom på arbejdsdeling, norm alt en uge ad gangen. M en 
senere fulgte nogle om fattende fyringsrunder, og allerede i 1992 var 
m edarbejderstaben blev reduceret til 600 ansatte.

D et endte med, at fam iliefirm aet i august 1992 blev solgt til et tysk
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Beliggenhedsplan 
for Briiel & Kjær, 
1985.
K ortet viser 
virksomhedens 
udbredelse på 
storhedstiden, hvor 
størstedelen af N æ 
rum s industrikvar
ter på begge sider 
af Linde Allé hørte 
til Briiel & Kjær. ( 
de skraverede byg
ninger viser Briiel 
& Kjær)

Briiel & Kjærs 
laboratoriebygnin
ger på østsiden af 
Linde Allé. Fot: 
JensJohansen, 12. 
m arts 1998. (HA)
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Selskabet om- holdingsselskab: AGIV. Først i 1996 -  efter frasalg og om struk tu rering  
dannes og kom- af store dele af produktionen - lykkedes det for firm aets danske d irek tør 
m er på frem -  F lenrik  Flåkonsson at sikre en stabil udvikling. T illiden  til det nu 
mede hænder k raftig t reducerede Brüel & Kjær blev genoprette t især efter overgangen 

til engelsk eje i 1998, hvor T h e  Fairey G roup overtog Briiel & Kjær. 
V irksom hedens navn er i dag Briiel & Kjær Sound a?id Vibration Mea
surement A /S . P roduktom rådet er det samme som før med integrerede 
løsninger til m åling og analyse aflyd  og vibrationer. P roduktionen  fore
går nu på et k raftig t reduceret industriareal i N æ rum , og den samlede 
stab er fortsat betydelig m indre -  under 1.000 m edarbejdere -  end, da 
virksom heden havde sin storhedstid i 1970’erne og 80’erne.,J

Den Hvide Villa 
på Rundforbivej 
i Nærum , hvor 
strøm peeventyret 
på N ærum  Nylon 
begyndte i 1947- 
48. Foto fra om
kring 1950. (HA)

N æ r u m  N y l o n  A/S

To m edarbejdere fra klædevirksom heden H enriques & Løvengreen, 
Viggo Skole, der var værkfører, og H .C . Andersen, som var kontorm and, 
havde under krigen udviklet en m etode, hvorved m an kunne frem stille 
strøm per, uden at tåen skulle ketles, dvs. hækles sam m en, hvilket var 
en både tidskrævende og dyr proces. Skole og Andersen tog patent på 
ideen gennem  H ø st M adsens Patentbureau og solgte patentet til en stor
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D en Hvide Villa ved Rundforbivej omgivet af N ærum  Nylons strikkehaller opført i slutningen af 1940’erne. 
I baggrunden ses boligblokkene ved den endnu ikke færdiganlagte Skodsborgvej ligeledes opført i 1940’erne 
og bagved rækkehusbyggeriet fra 1943 et af de få byggeprojekter i Danm ark under 2. verdenskrig. Luftfoto 
fra slutningen af 1940’erne. (HA)

svensk strøm pefabrik. D e penge, som de tjente på den forretning, blev 
sam m en med M arshallhjælpen b ru g t som startkapital til N æ rum  N ylon
2 år efter krigens afslutning.

K ort før udbruddet af A nden Verdenskrig, blev nylontråden opfundet 
af det am erikanske firma D u  Pont. Opfindelsen blev med stor succes 
anvendt til at frem stille dam estrøm per, der i USA h u rtig t udkonkur
rerede de traditionelle, billige m erceriserede strøm per og de dyrere sil
kestrøm per.

E fter krigens afslutning rejste flere unge danske mænd til USA for 
at søge lykken eller for at uddanne sig i den nation, som stod som efter
krigstidens store sejrherre og foregangsland. T re unge danskere m ødte 
i den forbindelse hinanden i N ew  York. D et var Allan Petersen og de to 
brødre, H .C . A ndersen og E rik  Andersen. H .C . Andersen, der jo kendte

Nylon

Danske foreta
gere i efterki'igs- 
tidens Amerika
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Dansk porcelæn 
omveksles til 
hård valuta

til strøm pefabrikation i D anm ark, havde h u rtig t indset, at nylonstrøm 
pen var kom m et for at blive, og at der var e t kæm pem arked i hjem landet 
for den nye am erikanske opfindelse. De tre unge mænd blev derfor eni
ge om  at forsøge at starte en produktion af nylonstrøm per i D anm ark.

H .C . Andersen vendte hjem til D anm ark  i 1946, og sammen med 
Viggo Skole begyndte han at udvikle på projektet. I 1947 fulgte Allan 
Petersen efter, mens E rik  Andersen i første om gang blev i Amerika. 
Samme år startede N æ rum  N ylon ganske sm åt i en nyerhvervet villa på 
h jørnet af Rundforbivej og vejen mellem N æ rum  og Søllerød. G ru n d 
læggerne var H .C . A ndersen, Allan Petersen og Viggo Skole. Senere 
kom også E rik  Andersen med i firm aets ledelse.

I første om gang handlede det om at få tilstræ kkeligt nylon til at 
begynde en egentlig m asseproduktion. R ågarnet skulle skaffes i USA. 
M en her havde den nyetablerede virksom hed et kæmpe problem. G a r
net skulle betales i hård valuta. D et vil sige US dollars, som D anm ark 
efter krigen var fattig  på. M en E rik  Andersen, der var blevet i N ew  
York, havde en løsning på problem et. H an  havde bem ærket am erika
nernes nyvakte interesse for europæiske an tikviteter og kunstindustri
produkter. ____________ _______________________________

Blandt de effekter, 
der begejstrede am eri
kanerne, indtog det kø
benhavnske porcelæn 
fra “Copenhagen C h i
na”, altså D en K onge
lige Porcelænsfabriks 
produkter, en frem 
trædende plads. På 
Erik Andersens forslag 
rejste en m edarbej
der på N æ rum  Nylon,

D irektør Allan Petersen 
i samtale med en m edar
bejder. Foto fra 1950’erne. 
(Privatfoto)
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Amerikanske 
strikkemaskin er

Kontrol foretages på de nyopsatte m askiner på N ærum  Nylons fabrik i Emm en i H ol
land. Foto fra 1953. (Privatfoto)

H ugo B irk jensen , run d t i D anm ark og opkøbte juleplatter hos antikvi
tetshandlere og m arskandisere. D et lykkedes på den måde at få indsam 
let ca. 6.000 juleplatter, som blev fragtet til E rik  A ndersen i N ew  York. 
E rik  Andersen travede herefter op og ned ad Broadway i N ew  York med 
en vogn fuld af platter, som han solgte for 1 dollar stykket.

For de indtjente dollars, der svarede til en fortjeneste på ca. 30.000 
danske kroner, købte E rik  A ndersen nylongarn, og kort efter kunne 
m an i N æ rum  påbegynde en større produktion af nylonstrøm per, som i 
første om gang blev solgt til lande med hård valuta. På den måde kunne 
N æ rum  N ylon holde produktionen i gang og som eksportvirksom hed 
opnå M arshall hjælp.

V illaen i N æ rum  blev in d re tte t til kontorer og bagved den blev der 
i løbet af 1948 bygget haller til strøm peproduktionens pladskrævende 
maskiner. Strikkem askinerne, såkaldte fladstrikkere, blev im porteret 
fra USA, og delvist betalt a f m idler fra M arshallhjælpen. På fladstrik
kem askinerne blev der produceret forskellige slags strøm per, afhængig 
af hvilken garntype, der blev anvendt. N å r strøm perne var færdig- 
strikkede fortsatte de til systuen, hvor de blev syet sammen. D erved fik 
strøm perne en såkaldt søm. D e fortsatte herefter til farvning, kontrol, 
pakning og var så klar til salg.
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Aktieselskabet 
Nærum Nylon

I form eriet tildannes 
nylonstrømperne ved hjælp 
af damp. Foto fra Nærum  
Nylons 10-års jubilæum 
1957. (HA)

På fabrikken delte ejerne opgaverne im ellem  sig, således at H .C . A n
dersen tog sig af p roduktion og adm inistration. E rik  Andersen og Allan 
Petersen havde ansvaret for salg i henholdsvis D anm ark  og udlandet, 
mens fjerdem anden, Viggo Skole, re t h u rtig t blev købt ud af virksom he
den og kort efter grundlagde sin egen strøm pefabrik i Silkeborg.

I begyndelsen af 1950’erne blev N æ rum  N ylon om dannet til et aktie
selskab. A f en rapport “Eksporten 1950” frem går det, at “Marshallhjælpen 
har givet Nylonstrømpefabrikken lu ft under vingerne. Store amerikanske spe
cialmaskiner fylder nu de udstrakte haller. Antallet a f  ansatte omfatter over 
tre hundrede personer og en dagsproduktion paa ca. 650 dusin nylon-strømper 
kan synes imponerende nok fo r  alle, undtagen vore udenlandske aftagere. 
Tallet form aar ikke på langt nær at dække efterspørgslen efter de danske 
nylonstrømper.

Paa dette punkt f ik  vi en værdifuld haandsrækning a f  myndighe
derne, da man i begyndelsen a f  1950 gav os tilladelse til at importere 
raa-nylonstrømper. Disse strømper gennemgaar hos os en lang række a f  
efterbehandlinger, de syes, farves, formes m.m., fo r  derefter at blive re
eksporteret til vore udenlandske markeder.
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Nærum Nylon 
en kæmpesucces

Afdelinger i 
Danmark og 
udlandet

Nye produktions- 
gange

Endskønt der paa denne maade hjemføres væsentlige udenlandske valuta
beløb, er vort maal naturligvis at udvide produktionen a f  egne strømper; saale- 
des at en endnu større del a f  valutafortjenesten kan forbeholdes Danmark. En 
saadan udvidelse vil være en kendsgerning i løbet a f  1951”.

R apporten beretter, at N æ rum  N ylon i 1950 eksporterede for 
12 m illioner kr. til en lang række lande i hele verden, såsom Sverige, 
N orge, Vesttyskland, Portugal, Iran  og Irak, samt A ustralien og Syd
amerika. T il varetagelse af den hastig t voksende eksport oprettede m an 
tid lig t et eksportkontor i K øbenhavn, først i K losterstræ de og siden på 
en fornem m ere adresse: Ø stergade 61. R apporten slu tter med følgende 
oplysninger om virksom hedens udvikling: “Side om side med de betyde
lige anstrengelser; der staar bag de opnaaede resultater.; er der paa fabrikken 
foregaaet et intensivt opbygningsarbejde, hvis foreløbige maal er en mærkbar 
forhøjelse a f  kapaciteten og en forbedring a f  de bestaaende arbejdsforhold. 1 den 
forbindelse bør det nævnes, at byggeprogrammet ogsaa omfatter sociale omraa- 
der, i første række en børneinstitution til brug fo r  fabrikkens mange kvindelige 
medarbejdere. Dernæst sports- og forsamlingslokaler samt badstue.

M an kan saaledes i dag skimte omridsene a f  en virkelig moderne virksom
hed i Nærum. Moderne i teknisk henseende og lige saa tidssvarende i social og 
humanitær forstand”.

N æ rum  N ylon udvidede ikke alene sit produktionsapparat i N æ rum . 
V irksom heden ekspanderede sam tidig både indenlands og udenlands 
ved at oprette afdelinger i Sorø, H jø rring  og Ballerup og fabrikker i 
Tyskland og H olland. Ved etableringen af fabrikkerne i Em m en i H ol
land og i Reinfeld i Tyskland blev der i længere perioder udstationeret 
danske m edarbejdere, nogle endda med deres hustruer, til at bistå med 
indkøringen af strikkem askinerne og varetagelsen af den efterfølgende 
instruk tion  og oplæring af deres udenlandske kollegaer.

A rbejdskraften i D anm ark  blev hentet fra om egnen. V irksom heden 
havde en bus, der kørte  i Nordsjælland og samlede folk op. N æ rum ba- 
nen, hvis spor indtil 1956 løb langs med virksom heden, ydede sam tidig 
m edarbejderne, der kom fra K øbenhavnsom rådet og Lyngby en god 
transportservice. D et fortælles også, at en bajer anbragt på skinnerne 
signalerede, at toget skulle standse for at m edtage passagerer fra N æ rum  
N ylon ved fyraftenstid.

I 1952/53 startede m an en ny produktion af krinkelstrik , det nye 
Skycrepe. D et var en m etode, hvor garnet først blev strikket, derefter 
dam pet og trævlet op igen. På den måde fik m an det nye Skycrepe eller 
krym pestrik . Sam tidig opdagede en ansat, Leo G udm and Petersen, en 
m etode, som revolutionerede hele produktionsgangen. Problem et var,
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Moden skifter

Strømpebukser

Kulmination og 
tilbagegang

at garnet var vanskeligt at trævle op igen efter dam pningen. Leo opda
gede, at det gik m eget lettere, hvis m an i stedet kørte  det strikkede gen
nem  en strygerulle. D et betød, at en m and alene kunne passe de ca. 20 
rundstrikkem askiner og spolemaskiner, der før havde krævet fire mand. 
I 1954 flyttede m an denne produktion til en nyopfort fabrik i Em m en 
i Holland.

I begyndelsen af 1960’erne skifter moden. H id til var strøm perne 
blevet frem stillet med bagsøm, som jo skulle sidde snorlige. M en nu 
kom søm løse strøm per på mode, og N æ rum  N ylon m åtte følge med. 
D et blev en økonom isk øretæve for virksom heden, fordi alle de store og 
dyre fladstrikkem askiner med et slag blev værdiløse for virksom heden. 
H ovedparten af m askinparken m åtte udskiftes til rundstrikkem askiner. 
D e gam le fladstrikkem askiner på næ r nogle få blev solgt. I den forbin
delse m åtte der slås hul i væggen ind til strikkehallen, og de resterende 
fladstrikkenm askiner blev flyttet ud på nogle store sættevogne og k ø rt 
til fabrikken i H olland.

I stedet indkøbtes 240 am erikanske rundstrikkem askiner. E fter in 
stallationen viste det sig, at de kørte  så effektivt, at antallet a f ansatte i 
rundstrikkerie t nærm est blev halveret fra knapt 70 personer til knapt 
40. S trøm perne blev nu strikket, så de blot skulle sys sam m en i tåen. 
R åstrøm perne var nu som et rø r  med udtag til hæl og fod. D e blev så i 
form eriet ved hjælp af damp tildannet efter benform , farvet osv.

1 1967-68 begyndte m an at frem stille strøm pebukser. D et var en for
holdsvis nem  om stilling, fordi N æ rum  N ylon på den tid også frem stil
lede triko ter til D en Kongelige Ballet, og derfor allerede m estrede tek
nikken. M an havde forsøgt sig med strøm pebukser nogle år tidligere, 
men uden held. Siden opstod der en kæmpe efterspørgsel på strøm pe
bukser, især efter at den anerkendte gym nastikpædagog H elle G odtved 
havde slået et vældigt slag for strøm pebukser i sit gym nastikprogram  i 
radioen i 1960’erne. Som kuriosum  kan tilføjes, at m an også producere
de strøm pebukser til skuespillere, bl.a. til D irch  Passer, da han  spillede 
hovedrollen i C harley’s Tante.

V irksom heden nåede sit hø jdepunkt i 1972; m en herefter gik det 
h u rtig t ned ad bakke, fordi det nu var blevet m ode for kvinder at gå i 
lange bukser, ikke m indst cowboybukser. M edvirkende til den faldende 
om sæ tning var endvidere en stigende im port af billige strøm pebuk
ser fra Ø stlandene til rene dum pingpriser, som slog benene væk u n 
der N æ rum  N ylon. I løbet af kort tid faldt virksom hedens om sæ tning 
til det halve, og i 1974 valgte den sidste direktør, H . C. A ndersen, der 
få år tidligere havde bosat sig i Schweiz, at nedlægge N æ rum  Nylon.
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Thorvald 
Christensen 
beretter om en 
god arbejdsplads

Fabrikken i E m 
men i Holland

Thorvald Chisten- 
sen t.v. var ansat 
på N ærum  Nylon 
fra 1950 til 1963. 
Foto fra ca. 1960. 
(Privatfoto)

Arealerne og de tilhørende bygninger blev solgt til Briiel og Kjær, der 
på det tidspunkt var en stærkt ekspanderende virksom hed.

T horvald Christensen, der var begyndt på fabrikken som elev i 1950 
og arbejdede på N æ rum  Nylon indtil 1963, har berettet om sin tid på 
virksomheden: “'Arbejdsugen startede Mandag morgen kl. 7,00 og fortsatte 
uafbrudt til Lørdag aften kl. 23.00, fordelt på 8 timers skift 7,00-15,00 og 
15,00-23,00 og nathold fra  23,00 til 7,00 morgen. -  Efter kl. 23,00. lørdag 
aften var der fr i t  slag for overarbejde, hvilket var meget populært da det blev 
aflønnet med 100 % oveni en ellers meget god løn. Der var ikke noget der hed 
frokostpause, selv om fabrikken havde en fin  frokoststue, alt arbejde foregik i 
skridt-gang, hjulene skulle holdes i gang, vi betjente hver 2 maskiner som hver 
fremstillede 20 strømper ad gangen. Hver mand havde en arbejdspult, her spiste 
vi, dem der røg havde et askebæger, og her bundtede vi strømper, som skulle tæl
les i dusin, og så havde vi vores kaffekop til den kaffe, som vi kunne lave ude i 
et lille tekøkken ved indgangen til strikkehallen. Hvis jeg husker rigtig blev der 
fremstillet 16 dusin strømper pr. skift pr. mand. I  strikkehallen havde vi alle en 
køleboks, hvor vores alle sammens kantinebestyrer, Geisler, hver dag forsynede os 
med kolde drikke, og da strikkehallen var meget varm krævede det nogen væske. 
(Dengang var der ikke mange der havde køleskab hjemme i privaten.)

Der var altid en god tone på afd. 8, men de fleste kolleger så vi kun, når 
vi afløste hinanden, skifteholdsarbejde er ikke særlig fremmende fo r  privat 
omgang da der jo altid skulle tages hensyn til arbejdstiden.

Den største oplevelse i min tid på nylonfabrikken havde jeg i 1953 da jeg 
sammen med 3 kolleger blev sendt til Emmen i Holland, hvor vi skulle hjælpe
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Rie Jørgensen 
fortæller

D er herskede 
sammenhold 
og gode sociale 
forhold på N ærum  
N ylon i 1950’ernes 
opgangstider. H er 
foto fra firmaud
flugt ti Dyrehaven i 
1952. (Privatfoto)

hollænderne med starten a fen  ny fabrik, der skulle køre med samme maskiner 
som vi havde i Nærum. Vi blev indlogeret hos en privat familie, 2 a f  os havde 
vore koner med, så vi nød fritiden og oplevede det på den tid fattige Holland, 
men firm aet havde lejet cykler til os, og vi havde mange gode ture, en weekend 
lejede firm aet en bil til os, da var v i i Amsterdam, alle 6 mand.

Ledelsen a f  fabrikken i Nærum blev a f  alle betragtet som foregangsmænd 
inden fo r  moderne virksomhedsledelse, der blev fo r  eksempel ret hurtigt op
rettet interessekontor, hvor alle, som ønskede det, kunne være med, jeg syntes 
i starten, at det var noget pjat, men blev senere glad fo r  det. Vi havde også 
en lille butik, hvor vi en gang om ugen kunne købe strømper til vore koner, i 
starten kun 3 par, men senere var der f r i t  valg, og priserne var rimelige. Selve 
butikken bestod a f  et ganske lille kontor med en ganske lille hige ud til gangen, 
hvor vi stod i kø fo r  at handle.

Der blev også indført ferie og julelotteri, alle ansatte deltog med lodder 
efter, hvor længe man havde været i firm aet. Gevinsterne var fine: A lt betalt 
fo r  2 personer til Rom eller andre storbyer, dyre armbåndsure eller lækkert tøj. 
Jegselv vandt i 1957 en togrejse til Lapland.

Vi havde også en sportsklub, bl.a. spillede vi fodbold i firmaturneringen, 
det foregik på Vedbæk stadion, og vi trænede på marken bag ved fabrikken.''''

E n anden medarbejder, Rie Jørgensen, der bortset fra en kort periode 
med m anglende be-skæftigelse var ansat på N æ rum  N ylon fra 1952 til 
1959 fortæ ller om  sin ansættelse: “Vi skulle ikke stemple, man stolede på 
sine medarbejdere. Det paradoksale var, at der kom færre fo r  sent på arbejde
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Rie Jørgensen, 
bortset fra en 
periode med 
manglende be
skæftigelse, ansat 
i N ærum  Nylon 
fra 1952 til 1959. 
Foto fra 1950’erne 
(Privatfoto)

A n d r e  v i r k s o m h e d e r  p å  d e  n y e  i n d u s t r i a r e a l e r  i N æ r u m

Briiel & Kjær og N æ rum  N ylon var N æ rum s to  største virksom heder i 
efterkrigstiden, og to  virksom heder, der begge skyldte M arshallhjælpen 
deres succes i de første år efter grundlæggelsen i N æ rum . M en på in 
dustriarealerne mellem den gamle hovedgade og den i 1940’erne nyan
lagte Skodsborgvej opstod i efterkrigstiden en lang række større  og især 
m indre virksom heder. Flere af disse var som Briiel & Kjær kendetegnet 
ved, at de så at sige byggede bro mellem videnskab og forretning. I det 
følgende fortælles historien om otte andre industrier og firmaer, der 
udviklede sig i N æ rum  i efterkrigstiden.

gen af deres arbejdslokale, hvor man 
sad ret for sym askinen, endvidere 
var der m ange goder for m edarbej-

ressekontor. O g hun fortæller videre

( “Vi startede kl. 6.45 til 16.15 vi havde 
20 min. frokost og 15 min. kaffepause. 
Vi arbejdede ikke om lørdagen, det var 
t  I usædvanligt på den tid. Derudover kør-
te G eisler fra  kantinen rundt med en 

'* vogn 2 gange om dagen med frug t, slik, 
chokolade og sodavand. Om formidda

gen kunne vi bestille smørrebrød til en meget rimelig pris. Der var også musik 
til arbejdet, det var en stor opmuntring, når man sidder med det samme hele 
dagen. Det kunne ske, vi faldt i søvn ved symaskinen om eftermiddagen, fordi 
man var træt og lokalet var meget varmt, så kørte strømpen op i maskinen, 
man vågnede ved, at man ramte maskinen med panden. Så skidle man have 
fa t i mekanikeren til at rede trådene ud, imens gik man på toilettet og f ik  lidt 
koldt vand i hovedet. Vi havde ferie- og julelotteri, strømper kunne vi købe 
billigt. Vi skønnede på de goder, vi havde. Fik fabrikken store ordrer, arbejdede 
vi om lørdagen. Vi arbejdede næsten altid Skærtorsdag og Langfredag, hvor vi 
f ik  100 %, lørdage fik  vi 50 %”.M
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K ort over 
N ærum s industri
kvarter tegnet 
efter topografisk 
m atrikelkort
1945. På kortet er 
de 16 beskrevne 
virksomheder i 
N æ rum  angivet 
med nr. i den 
rækkefølge de 
optræder i nær
værende afhand
ling. Num rene 
svarer til virksom
hedernes oprin
delige placering. 
Det bemærkes, 
at særlig Brüel & 
Kjærs bygninger 
med tiden bredte 
sig på begge sider 
af Linde Alle. 
K ortet er tegnet 
af tidl. byplanchef 
Kaj Sørensen.

1. N ærum  Andelsbageri, på H jørnet af Linde Allé og N ærum  Hovedgade
2. N æ rum  Skjortefabrik, Nærum  Hovedgade 18, senere M øllen på Linde Allé
3. Brüel & Kjær, Linde Allé
4. N æ rum  Nylon, ”Den hvide villa” på hjørnet af Rundforbivej og N ærum  Hovedgade
5. Dansk Salix Industri, samme sted
6. Dansk Skrivekridt Fabrik og Rotaflex, Rundforbivej 186
7. N ordkilds Kemiske Fabrik og N æ rum  Gulv- og Karklude Fabrik, Linde Allé
8. Flamingo Filmstudie, Linde Allé
9. N æ rum  Tegnestiftfabrik, Byageren
10. W erner & M athiasen, Byageren 9-11
11. Ferroperm , Byageren 5 /  Linde Allé
12. Stearinlysfabrikken Danalys, N ærum  Hovedgade 34-38
13. Prahn  Fabrik for Radio- og Televisionsartikler, N ærum  Hovedgade 40
14. C.V. Pedersens Silkebåndsfabrik, Askebakken, Rundforbivej 160
15. B T H  electronic, N ærum  Hovedgade 102
16. Ole Sommer A/S, hjørnet af Rundforbivej og N ærum  Hovedgade
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D a n s k  S a l i x  I n d u s t r i / N o r d i s k  P il e a v l

Dansk Salix 
Industris logo. 
Pileflet-virksom- 
heden etablerede 
sig i N ærum  i 1942. 
(HA)

Det begyndte, 
Nordjylland

Pilefletvirksom heden kom til N æ rum  allerede under besættelsen, da 
den i 1942 rykkede ind i den nedlagte skjortefabrik i Andelsbageriets 
m ølle ved N æ rum  Hovedgade. K ort efter anlagdes her forbindelsesve
jen L inde Allé gennem  det nyetablerede industriom råde, og D ansk Salix 
Industri blev således den første virksom hed på det industriareal syd for 
N æ rum , som var et resultat a f byplanen 1943.

D ansk Salix Industri blev g rundlag t af pilefabrikant Carl Jensen 
(1901-1986). H an  blev født i Tversted i Vendsyssel, og det var også her, 
at det hele begyndte, da Carl Jensen som 11-årig kom ud at tjene som 
hyrdedreng hos landm anden K ræ n Kallehauge ved Tversted. H er vog
tede Carl køer i de sandede om råder og opdagede piletræets fantastiske 
egenskaber og dens utrolige hårdførhed. H an  fik interesse for de små 
pileplanter, idet han bemærkede deres evne til at tilpasse sig forholdene. 
I sine fristunder gav han sig til at gøde og pleje pileskuddene og lagde da 
særligt mærke til, hvor h u rtig t de skød op, hvis m an dækkede dem til.

D et stod snart k lart for Carl Jensen, at det var pil, han ville arbejde 
med, og det lykkedes ham  at tage en gartneruddannelse. H erm ed fik 
han en god fornem m else for de ideer og m uligheder, som natu ren  byder 
på, og for Carl Jensen kom det snart til at handle om at bygge bro m el
lem lidenskab og forretning.

Spiren til D ansk Salix Industri blev lagt i N ordjylland i som m eren 
1928, m en der kom m ange vanskelige år, hvor den økonomiske gevinst

“M øllen” bagved 
N æ rum  Andels- 
bageri kom til at 
huse flere forskel
lige produktioner 
bl.a. Nærum  
Skjortefabrik 1936- 
42 og Dansk Salix 
Industri 1942-1954. 
Foto fra 2009, kort 
før nedrivningen 
af det industrih i
storiske m onument 
i 2010. Foto: Ole 
Tage H artm ann. 
(HA)
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var m inim al, og hvor interessen for udvikling af pilens m uligheder var 
beskeden. I begyndelsen af 1930’erne flyttede Carl Jensen med sin kone 
til Usserød, hvor de drev et lille gartneri med pilen som en vigtig  del af 
produktionen. M ed tiden tog ideen om en egentlig pileindustri mere og 
mere fast form. I slutningen af 1930’erne flyttede fam ilien til Buddinge, 
hvor de indrettede en virksom hed for pileflet med tilhørende værksted, 
og i juli 1941 blev selskabet D ansk Salix Industri stiftet. V irksom heden 
flyttede kort efter til Lyngby, og værkstedet blev udvidet re t betydeligt.

I 1942 flyttede D ansk Salix Industri til N æ rum . H er lå I. P. L ind- 
hards skjortefabrik i D en gamle M ølle ved Andelsbageriet. M en krigen 
havde m edført, at der ikke kunne skaffes stof til skjorter, og firmaets 
daværende direktør, A. Rasmussen, der interesserede sig for pilens m u
ligheder, ville gerne sørge for arbejde til sine ansatte. A. Rasmussen blev 
herefter d irek tø r for D ansk Salix Industri og Carl Jensen ansat som 
driftsleder.

P roduktionen  foregik dels i M øllen, dels i nyindrettede produk ti
onslokaler i huset Solhjem på Nærum gårdsvej. H er fik C arl Jensen også 
lejlighed til at udføre forskellige forsøg med pileforædling på de nærlig
gende jordarealer. D ansk Salix Industri beskæftigede kurvem agere, og 
der blev flettet kurve til m ange formål ikke m indst hektoliterkurve, der 
var velegnede til at bære på ryggen og beregnet bl.a. til tø rv  og koks,

Fra gartneri til 
industri

Etablering i 
Nærum

N æ rum  Andels- 
bageri med den 
bagvedliggende 
M ølle på hjørnet af 
N ærum  Hoved
gade og Linde Allé. 
Luftfoto fra om
kring 1960. (HA)

77



Produkterne

Dansk Salix 
Industri bliver 
til Nordisk 
Pileavl

som var de foretrukne fyringsm idler på den tid. Cykelkurve var også 
populære og blev frem stillet i store mængder. T il produktionen hørte  
også indkøbskurve, picnickurve, tøjkurve og hundekurve, og som en 
nicheproduktion frem stillede man sivsko. Produktionen var på sit h ø 
jeste i 1944, hvor der var 50-60 kurvem agere beskæftiget i M øllen ved 
A ndelsbageriet fordelt på de tre  etager, mens råvarerne blev forarbejdet 
på Solhjem.

Råm aterialet blev købt hos bønder overalt i landet. M en pilen skulle 
også hentes hjem til N æ rum , og det var under krigen et problem, for 
det krævede en lastbil med generator og køretilladelse. M en Carl Jensen 
havde fået m ange af de danske “grøntsagsbønder” til at plante arealer 
til med pil, og den hårdføre vækst voksede i al slags jord. O g selv med 
besættelsestidens restrik tioner lykkedes det Carl Jensen at hente egnet 
pil helt oppe ved L im fjorden, mens andre bønder selv kom til N æ rum  
med deres vognlæs.

N år pilen kom hjem til N æ rum  blev den kogt i store kar, så den 
kunne afbarkes. D et foregik ved, at damer, der var ansat på akkord, stod 
og barkede pilen af. D et skete ved nogle kæmpeborde m onteret med en 
særlig m etalklem m e til at fastholde de sprælske pilegrene. K lem m en var 
specialfrem stillet af smeden i N æ rum .

I m idten af 1950’erne var efterspørgslen efter kurveprodukter afta
gende, og i 1954 bliver D ansk Salix Industri derfor nedlagt. M en den 
foretagsom m e C arl Jensen oprettede kort efter en ny virksom hed, N o r
disk Pileavl, i lejede lokaler på det tidligere W esselsm inde M ejeri. H er 
frem stilledes fortrinsvis flettede pilehegn, m en også en lang række an-

Ansatte ved Dansk 
Salix Industri 
hygger sig uden 
for ’’Solhjem” på 
Nærumgårdsvej. Det 
er driftsleder Carl 
Jensen med et barn 
på skulderne. Foto 
fra om kring 1950. 
(Privatfoto)
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Nærum have

Forureningsbe
kæmpelse

Fabrikant Carl Jensen i sin 
nye virksomhed ’’Nordisk 
Pileavl” med dets produk
tion af pilehegn. Foto fra 
om kring 1970. (Privatfoto)

dre produkter af pil. D et førte til samarbejde bl.a. med det konsortium , 
der stod for byggeprojektet N æ rum  Have på Hegnsvej. T il dette projekt 
leverede N ordisk  Pileavl flettede pilehegn til alle haverne. Carl Jensen 
Havde regnet med, at betalingen herfor skulle give fam ilien m ulighed 
for at flytte ind i et af de nye huse på Hegnsvej. E n  konkurs hos det 
tilknyttede advokatfirma betød im idlertid , at Carl Jensen m istede sine 
penge. Fam ilien m åtte derfor i huj og hast ændre planer og finde husly 
i lejede lokaler på det nærliggende Byageren 9. P ileproduktionen i det 
tidligere mejeri på W esselsm inde fortsatte dog.

På den nye adresse blev der in d re tte t værksted i kælderen, og her 
produceredes i de efterfølgende år gravpynt og julepynt til blom ster
handlere i K øbenhavn og omegn. M en især handlede det om flettede 
pilehegn og andre produkter af pileflet. D et førte til et samarbejde med 
den kendte danske arkitekt A rne Jacobsen: T il byggeprojektet N æ rum  
Have på Hegnsvej leverede N ordisk  Pileavl således flettede hegn til alle 
grundene.

Carl Jensen var pileentusiast. Ø konom i var ikke det, han gik mest op 
i. “Pilen på tikrone-sedlerne er ikke de?i,jeg ser mest til. Men det går, og det er 
nok. Flvor for skal v i altid se efter penge i kassen. Det er tidens løsen, men man 
kan dog kim spise sig mæt, kun ligge i én seng, kun ryge én cigar ad gangen og 
kun drikke et glas vin. Så det kan da ikke være mange penge, der er det eneste 
saliggørende. E r det ikke meget bedre at have ro og tryghed: Laver man hver 
dag er stykke arbejde, man er tilfreds med, så er alt b e t a l t Således lød hans 
økonomiske statem ent i en artikel, som han skrev allerede i 1934.'7

Carl Jensen dem onstrerede også, hvordan pil kunne anvendes til 
m iljøforbedringer, og N ordisk  Pileavl blev i 1960’erne engageret i for
ureningsbekæm pelse med pil hos Chem inova i H arboøre i forbindelse 
med virksom hedens dum pning af farlige sprøjtegifte i k litterne ved
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Carl Jensen 
kærlighed til 
pilen

Ingeniør og 
entreprenør

Luftfoto fra 
slutningen af 
1950’erne. I billedet 
ses fra- og tilkørs
len til motorvejen. 
Hørsholmvejen åb
nede i begyndelsen 
af 1956. Nærm est 
frakørslen ligger 
Dansk Skrivekridt 
Fabrik og Rotaflex 
på Rundforbivej 
186 og dernæst, til 
højre for fabrik
ken, Telefonhuset. 
Overfor ses N æ 
rum  Nylons store 
fabiksbygninger.
(HA)

H arboøre Tange. I M ølleåen, få km  syd for Carl Jensens virksom hed, 
blev der udlagt store faskiner af pilebark for her at dæmpe forureningen 
med sulfoskum.

Pil kunne også anvendes ved vejanlæg, m ente m an, og da man i m id
ten af 1950’erne byggede D anm ark  første motorvej vest for N æ rum , 
plantede m an af hensyn til trafiksikkerheden pil i m idterrabatten. Den 
h u rtig t voksende pil blev dog senere afløst af autoværn.

I sine ældre år rejste Carl Jensen run d t i landet og holdt foredrag om 
pileproduktion i foreninger, og lige til sin død i 1986 eksperim enterede 
han med udviklingen af pil i et lejet drivhus i “M ånedalen” ved H ø ste r
køb.'*

D a n s k  S k r i v e k r i d t  F a b r ik  o g  R o t a f l e x

De to firm aer under samme ledelse og samme tag er de første fabriks- 
virksom heder, der etablerer sig i N æ rum  um iddelbart efter krigen. De 
blev opre tte t af den fynskfødte fabrikant og civilingeniør Bent H øjberg- 
Pedersen (1912-1962), der på m atr. nr. 4 ak af N æ rum  på adressen N æ - 
rumvej 10, senere Rundforbivej 186, i 1945 opførte en fabriksbygning til 
D ansk Skrivekridt Fabrik og Rotaflex. Bygningen eksisterer fortsat på 
adressen og er senere blevet udvidet. D en har årenes løb rum m et m ange 
forskellige foretagender som forretn ingen  “O rien ttæ pper”, et auktions- 
firma, M cD onalds restauran t og i dag -  vistnok på lånt tid -  en afdeling 
af SKAT.
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Produkter fra 
Dansk Skrivekridt 
Fabrik (Katalog fra 
fabrikken)

Lampe med 
Rotaflex-skærm. 
E t dansk produkt, 
der fik europæisk 
succes i 1950’erne. 
(Katalog fra Ro- 
taflex)

U dsnit af patent
ansøgning dateret 
11.9. 1950. Bent 
H øjberg-Pedersens 
ansøgning inde
holder en detaljeret 
beskrivelse af 
lam peproduktio
nen. (HA)

Bent H øjberg-Pedersen blev efter 
sin færdiguddannelse på D en Polytek
niske Læ reanstalt i K øbenhavn i 1937 
ansat hos professor Chr. N økkentved på 
læreanstalten. M en i 1940 valgte han at 
blive selvstændig fabrikant. D et begyndte 
med Lam peskærm s- og dekorationsfa- 
brikken Bexofan i K øbenhavn, som bl.a. 
fabrikerede stofbetrukne lampeskærme; m en allerede fra 1942 drev han 
endvidere sit eget entreprenørfirm a, der frem  til 1946 beskæftigede sig 
med udgravning af b runkul, krigstidens alm indelige fyringsm iddel.

M ens krigstidsindustrien afvik
ledes, udviklede virksom heden i 
N æ rum  sig i positiv retn ing. Skrive
krid tproduktionen foregik ved en af 
H øjberg-Pedersen udviklet m etode, 
hvor kridtm assen blev støb t i forme. 
D ette i m odsæ tning til den ældre m e
tode, hvor råm aterialet til skrivekridt 
blev direkte udskåret af råm aterialet i 
den ønskede form. D en nye frem stil- 
lingsm åde gjorde det sam tidig lettere 
at frem stille skrivekridtet i flere far
ver. D et færdige, ensartede industri-
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Lampeskærms-
produktion

Patenter

Bent Højberg- 
Pedersens død

D irektør for Dansk Skrivekridt Fabrik 
og Rotaflex, civilingeniør Bent H øj- 
berg-Pedersen (1912-1962). Endnu en 
ingeniør, der så erhvervsmulighederne i 
Nærum . Foto fra ca. 1960. (HA)

produkt blev afsat til skoler, entreprenørfirm aer, kunstnere m.fl.
På lam peskærm sfabrikken Rotaflex i samme bygning blev der 

frem stillet lam peskærm e med anvendelse af et nyt m ateriale udviklet i 
1940’ene: Celluloseacetat. Skærmene blev frem stillet ved, at en plaststø- 
bem askine med ekstruder (en m askine til form ning af rør, tråde, profi
ler o.a. af term oplastisk m ateriale, der presses gennem  dyser) på basis af 
granulat producerede en hul streng. D en blev efterfølgende ru lle t op på 
en træ form  med skærmens facon og sam tidig lim et sam m en med aceto
ne, sprøjtet på under oprulningen. Hvis skærm en skulle have en lukket 
facon, blev den delt, og form en fjernet, for så igen at blive sam m enli- 
met. Strengenes farve, tværsnit og gennem skinnelighed kunne varieres 
ved at anvende forskellige værktøjer og pigm enter i farveblandingen. På 
denne måde kunne der let ændres på skærmenes udseende.

Frem stillingsprocessen lod Bent H øjberg-Pedersen patentere i 1950, 
men udover det danske patent blev der for produktet udstedt en lang 
række yderligere patenter over hele verden med Bent H øjberg-Peder- 
sen eller hans kom pagnon, kem iingeniør Bent Panker, som ansøgere. I 
1960’erne og 1970’erne blev der således frem stillet Rotaflex-lampeskær- 
me i både England og Tyskland.

Bent H øjberg-Pedersen døde pludseligt under en forretningsrejse 
til England i 1962. Berlingske T idende skrev i sin nekrolog over den 
anerkendte civilingeniør: “Bent-Højberg-Pedersen blev knap 50 år.; og med 
ham er et f in t  menneske med en stor teknisk begavelse gået bort. Han var 
særlig kendt som. konstruktør a f  Rotaflex-Lampen, der har vundet udbredelse 
over store dele a f  kloden, og hvoraf en stor produktion fandt sted på fabrikken
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Luftfoto fra 
slutningen af 
1940’erne. N ord- 
kilds Kemiske 
Fabrik på Linde 
Allé ligger i cen
trum , omgivet 
af Låsefabrikken 
Hero til venstre og 
barakkerne, som 
var begyndelsen til 
Briiel & Kjær til 
højre. I baggrun
den ved Byageren 
ses bygningen, der 
oprindelig husede 
N æ rum  Tegne
stiftfabrik. (HA)

i Nærum , hvilken fabrik han drev med stor dygtighed i kompagniskab med 
civilingeniør Bent Panker.. M an kunne også sige det på en anden måde: 
H øjberg-Pedersen var en af de industrialister i N æ rum , der forenede 
videnskab og teknik med en solid forretning.

Produktionen i N æ rum  blev videreført af hans af enke, H arrie t 
R agnhild Pedersen i et samarbejde med Bent Panker. Også den anden 
virksom hed i fabriksbygningen på Rundforbivej, D ansk Skrivekridt Fa
brik, blev videreført a f Bent H øjberg-Pedersens enke.

I 1968 solgte enkefru Pedersen ejendom m en i N æ rum  til e t konsor
tium , og i 1971 blev produktionen af Rotaflexskærme flyttet til Vester 
Skørring på Lolland, D ansk Skrivekridt Fabrik eksisterer også i dag. 
E fter nogle omveje via Frederiksberg og forskellige andre lokaliteter 
og med forskellige ejere findes virksom heden nu i Tybjerglille syd for 
R ingsted .79

N o r d k i l d s  k e m i s k e  F a b r i k  o g  N æ r u m  G u l v -  o g  K a r k l u d e  F a b r ik

Begge virksom heder er oprette t a f fabrikant H olger N ordkild  (1912- 
1991). H olger N ordkild , der var født i Rørvig, men opvokset i H ille 
rød, kom efter realeksam en på Frederiksborg Statskole i lære inden for 
engroshandel. E fter læretiden var han en periode beskæftiget som 
repræ sentant og prokurist, indtil han i 1938 var med til at etablerede 
firm aet “N ordkild  og M ygind” i Odense. I 1940 blev han eneejer af
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Kludefabrikant Holger Nordkild (1912-1991) indtrådte i 1958 i Søllerød kommunalbestyrelse. H er er han 
fotograferet som medlem af Søllerød Kommunes Sundhedskommission om kring 1960. Foran den massive 
Nordkild stående i m idten, ses kommissionens formand A lf H . Lund. På fotografiet genkendes kom munal
d irektør P. E. M athiesen (stående som nr. 2 fra v.) og socialdemokraten H . P. Andersen (stående som nr. 3 
fra h.)., Yderst til h. står stadsingeniør T. W. Rohde. Siddende forrest t.v. ses skatteopkræver og pantefoged, 
socialdemokraten W erner Rasmussen. H erren siddende yderst t.h. er lægen Vidar Jacobsen. M an kan næsten 
fornemme Nordkilds borgm esteram bitioner af dette sjældne foto, og i 1974 efterfulgte N ordkild da også Erik 
Ø igaard som borgm ester i Søllerød Kommune. (HA)

virksom heden og navnet blev æ ndret til “N ordkilds kemiske fabrik”. 
M en efter en brand i fabrikken i Odense flyttede N ordkild  virksom 
heden til N æ rum  i 1946. Få år senere købte N ordkild  en af de af kom- 

Gulv- og Kar- m unen udbudte erhvervsgrunde på Linde Allé, og opførte i 1949 en 
kludefabrikken i fabriksbygning, der i første om gang husede den kemiske virksom hed, 
Nærum  m en efter en senere udvidelse også kom til at rum m e familien. På fa

brikken frem stilledes sæbe, tandpasta og forskellige rengøringsartikler, 
som blev afsat til institu tioner bl.a. også til Søllerød Sommerlejr.

I 1950 erhvervede N ordkild  en større vævemaskine, hvilket blev be
gyndelsen til N æ rum  Gulv- og Karkludefabrik. D en blev indrette t i en 
nyopført tilbygning på hans grund på Linde Allé. Vævemaskinen blev an
vendt til frem stilling af karklude og svedeklude, de sidste tiltæ nkt arbej
dere i fag med hård fysisk udfoldelse, f.eks. havnearbejdere, m urere m.fl.
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Det begyndte 
med”Soldaten og 
Jenny”

Flamingo Film 
studies bygninger 
på Linde Allé i 
Nærum . Foto fra 
1950’erne. (HA)

H olger N ordkild  drev begge virksom heder indtil 1968. M en kon
kurrence fra store internationale selskaber betød, at om sæ tningen grad
vis faldt. I første om gang bortforpagtede N ordkild  sine to virksom he
der, m en om kring  1970 ophørte  produktionen helt.

M ed til historien hører, at N ordkild  siden 1958 havde været medlem 
af Søllerød kom m unalbestyrelse, og at den kom m unalpolitiske virk
som hed i stigende grad kom til at lægge beslag på hans tid, kræ fter og 
interesse. I 1974 blev han  borgm ester for Søllerød K om m une efter den 
navnkundige E rik  Ø igaard. H an  beklædte posten i fem år til 1979, hvor 
han af helbredsgrunde trak  sig tilbage.20

F l a m i n g o  F i l m s t u d i e

Fra daglig tale kendes begrebet “film industri”; men om industri og fa- 
briksvirksom hed i traditionel forstand er der jo ikke tale. N år Flam ingo 
Film  er m edtaget her, er det fordi, film studierne fra 1949 blev en del af 
det nyudlagte erhvervs- og industriom råde i N æ rum .

Johan  Jacobsen, der både var in stru k tø r og producent, havde i slut
n ingen af 1940’erne stået bag den populære film “Soldaten og Jenny” 
med Bodil Kjær og Poul R ichard i hovedrollerne. For den film m odtog 
han en pris fra U dvalget til stø tte  for dansk film produktion under U n 
dervisningsm inisteriet, og med de medfølgende præm iepenge kunne 
Jacobsen realisere en gam m el drøm  om at blive selvstændig. På Linde 
Allé havde K nud H jø rtø  med sit Teknisk Film  Co. i 1948 etableret et 
film atelier på en g rund  købt af Søllerød Kom m une. Både grund  og det 
lang t fra færdigbyggede atelier erhvervede m akkerparret Johan Jacob
sen og Asger Jerrild  i 1949 og grundlagde derm ed Flam ingo Film studie.

E fter overtagelsen blev der lidt efter lidt bygget til uden på atelieret, 
så der kom kontorer, biograf, klipperum  og en barak med kantine og 
skuespillernes garderober. In struk tø ren  Annelise H ovm and, senere gift 
med Johan  Jacobsen, blev k n y tte t til atelieret, mens Jerrild  m åtte trække
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De første 
produktioner

Kort- og 
dokumentarfilm

sig fra sam arbejdet g rundet økonomiske problemer.
Forstyrrende lyde fra nabovirksom hederne gjorde det nødvendigt 

med yderligere lydisolering m.v. af atelieret, før der kunne optages 
egentlige spillefilm, og den første film optaget på F lam ingo Film studie 
var derfor en kortfilm  om færdselssikkerhed med titlen “N æste gang er 
det d ig” fra 1949. Briiel & Kjærs larm ende m askiner kunne her gøre det 
ud for trafikstøj.

Først i 1951 kunne m an præsentere F lam ingostudiets første spillefilm 
“N ålen”. D er var dog tale om  en bestillingsopgave, produceret a f P re 
ben Phillipsen, der med sin film virksom hed, C onstan tin  Film , havde 
lejet sig ind. D erm ed skaffede m an penge til Flam ingofilm s første egen
produktion. D et var en krim inalfilm  med en realistisk skildring af de 
lyssky sider i besættelses- og efterkrigstidens København.

Flerefter fulgte flam ingoproduktionerne: “A lt dette og Island m ed” 
(1951) og “Som sendt fra H im len” (1951), der dog begge blev fiaskoer. 
Først da Johan Jacobsen fik en biografbevilling til T riangel T eatret var 
der igen økonom i til en genoptagelse af spillefilm produktionen med 
“Blændværk” (1955). E n  krim i, der handlede om narkosm ugling med 
Louis M iehe Renard i hovedrollen og Ebbe Rode som skurk.

I perioden 1949 til 1954 blev der især optaget kort- og dokum entar
film på Flam ingo. D et 
skete i samarbejde med 
nogle af Statens insti
tutioner, bl.a. M in iste
riernes Filmudvalg. Ud 
over den ovennævnte 
færdselsfilm produ
ceredes O le Palsbos 
“M an burde tå sig af 
de t”(1952), “Den lille

Filmen “Frihedens Pris” var 
vel nok den første film, der 
handlede om m odstands
bevægelsens indsats under 
besættelsen. H er en kulisse 
bygget og opsat på Film 
studiets grund i Nærum  i 
1959. Den skal vise en scene 
i København under Folke
strejken i juni 1944. (HA)
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Filmproducent 
Johan Jacobsen 
sammen med 
skuespillerne 
Birgitte Federspiel 
og Preben Lerdorff 
Rye, da de i 1959 
m odtog hver en 
Bodil for filmen 
“En Fremmed 
Banker på”. (KB)

Succesfulde
spillefilm

Gøngehøvdingen

pige med Svovlstikkerne” (1953) i samarbejde med D ansk K ulturfilm  
samt “En straffesag” (1955) og “Splin tret Em allie” (1956). En anden 
særproduktion stod Annelise H ovm and for i 1954-55, en film finansie
re t af M entalhygiejnisk Selskab med titlen “H vorfor stjæler barnet?” En 
datter af den lokale bager i N æ rum  spillede hovedrollen.

Fra m idten af 1950’erne kom der atter gang i produktionen af spil
lefilm i film studierne på Linde Allé i N æ rum . Annelise H ovm and stod 
i 1956-57 bagved succesen “Ingen  tid til kæ rtegn” med blandt andre 
Peter M alberg. For den film m odtog både H ovm and og M alberg en Bo
dil. A ndre succeser for film studiet var lystspillet “K rud t og K lunker” 
(1957) og filmen om  modstandsbevægelsens indsats med G hita  N ørby  
og W illy  Ratnow i hovedrollerne: “Frihedens pris” (1960).

T rods alle anstrengelserne og et stigende biografpublikum  haltede 
økonom ien. Især filmen “Frihedens pris” havde været særdeles omkost- 
ningskrævende at producere. D et betød, at der manglede penge i kassen, 
så publikum ssucceser blev en nødvendighed. E n  sådan var filmen “En 
frem m ed banker på” (1959) med Birgitte Federspil og Preben L erdorff 
Rye. For den m o d tog johan  Jacobsen og de to skuespillere hver en Bodil. 
M an gik herefter i gang med “G øngehøvdingen” (1961) med skuespille
re som D irch  Passer og Ove Sprogø og mange flere. Annelise H ovm and 
var instruk tø r. O ptagelserne foregik i Jægersborg H egn, i Ø rholm  og i 
Ravnholm  skoven med de store kløfter. Da publikum  så filmen udbrød 
flere: “Hvor er det dejligt at se Sydsjælland7”. M en bortset fra nogle få
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Dronningens
Vagtmester

Ellehammer

Nærumborgerne 
og Flamingostu
diet

Afslutningen

scener ved V ordingborg Kirke stam m ede alle optagelser fra film studiets 
nærm este om egn nord for K øbenhavn, og filmens borganlæg var en ku
lisse opbygget ved studiet i N æ rum .

Johan  Jacobsen instruerede efterfølgeren “D ronningens V agtm e
ster” (1963), mens Annelise H ovm and var produktionsleder på filmen. 
H u n  har berettet, at hun under optagelser i skoven, hvor skuespillerne 
med deres heste skulle springe over en lille bæk, m åtte ride foran for at 
vise hvordan. Scenerne ved havet med Kulsoen, der blev sm idt ud på en 
isflage, blev film et ved N æ rum  Gadekær.

I 1965-66 producerede film studiet i N æ rum  filmen “N u  stiger den 
E lleham m er” med Louis M iehe Renard og Vigga Bro i hovedrollerne. 
Annelise H ovm and fortæller: “Vi filmede meget ovre i Søllerød og i GI. 
Holte, hl.a. en scene, hvor to kommer kørende i en hestevogn. Inde på marken 
ved en gård stod der en lama. Det opdagede vi først, efter filmoptagelsen, men 
ønskede ikke at tage scenen om. Så vi lod som om, at der “selvfølgelig er lamaer 
i D anm ark!”... Vi havde samtidig et varm t samarbejde med farvehandler 
Wärme i Nærum, der som teltholder på Bakken selv var i branchen. Han 
var en rigtig ven, der kunne hjælpe med mange pudsige ting, f.eks. at skaffe 
fyrværkeri. Og så havde vi en vidunderlig slagter, Milton Møller, der sørgede 
fo r  den mest vidunderlige mad til os. Og bageren stegte kæmpestege fo r  os. Vi 
var jo  så mange. Ja, folk i hele byen var i det hele taget meget hjælpsomme

For m ange N æ rum borgere var F lam ingo Film studiet en spændende 
og eksotisk virksom hed, som de var stolte af. Borgerne blev da også ofte 
inviteret med som statister, m ens m an andre gange m åtte tysse på de 
lokale tilskuere, når der foregik film optagelser i og om kring  studiet. 
Linde Allé var i m ange år præget af F lam ingo Films forskellige kulisser 
med herregården Jungshoved fra G øngehøvdingen som en af de m est 
m arkante. D en blev først revet ned i 1966.

I 1965 overvejede film producenterne H enn ing  K arm ark, Lau Lau- 
ritzen og Johan Jacobsen at slå pjalterne sam m en. T rods store planer 
om udbygning af film studiet i N æ rum  med et nyt atelier, som skulle 
blive landets største, førte initiativet ikke til noget resultat, og efter en 
økonom isk fiasko med filmen “Søstrene” (1966) m åtte Johan Jacobsen, 
der også havde m istet produktionsbevillingen til T riangel Teatret, dreje 
nøglen om. I 1967 blev hele ejendom m en solgt til Briiel og Kjær, og 
film studiets bygninger nedrevet.27



N æ r u m  T e g n e s t i f t f a b r i k  /  W e r n e r  & M a t h i a s e n  A/S

U nder den 2. Verdenskrig stiftede guldsm ed Svend M øller A ndersen 
og H arry  M athiasen en lille virksom hed i Holte. D en  frem stillede 
æsker til skocreme og lignende produkter. I tak t med, at produktionen

En bevaret æske 
med tegnestifter 
fra fabrikken i 
Nærum . Foto: Ole 
Tage H artm ann.

På tegnestifts- 
fabrikken 
produceredes også 
andre praktiske 
produkter til 
dagligdagen. H er 
“Dyneholderen” 
også kaldet “Ole 
Lukøje” til urolige 
børn i 1950’erne. 
Foto: Ole Tage 
H artm ann.
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Arbejdsmand 
H arry  M athiasen 
(1912-1997), der 
sammen med 
Svend M øller An
dersen grundlagde 
tegnestiftsfabrik- 
ken i Nærum .
Foto fra 1930’erne. 
(Privatfoto).

G um m i
fabrikken

N æ rum  Tegnestift
fabrik på Byageren 
i Nærum . Foran 
den beskedne ”fa- 
briksbygning” står 
fabrikantens søn 
H ilm er M athiasen, 
der som voksen 
anlagde sin egen 
virksomhed på 
Byageren. Foto fra
1946. (HA)

voksede m åtte virksom heden finde 
nye lokaler. Den flyttede derfor i 
1948 til stø rre lokaliteter på Byage
ren i N æ rum .

I industrikvarteret i N æ rum  blev 
produktionen udvidet til også at om 
fatte tegnestifter, sikkerhedsseler, 
dyneholdere og børneskøjter med 
dobbelte meder. H a rry  M athiasens 
ældste søn, H ilm er M athiasen, kom 
tit cyklende fra H olte for at hjælpe 
sin far med produktionen, og der var 
en del børn  fra de om liggende bo 
ligbebyggelser, som tjente en ekstra 
skilling i virksom heden. A rbejdet 
gik ud på at hælde tegnestifter ned i 
æsker ved hjælp af en specielt frem 

stillet ske, der når m an strøg den, akkurat kunne rum m e de 50 styk, 
som æsken var beregnet til. T egnestiftfabrikken lukkede i slutningen 
af 1950’erne.

Bygningen blev overtaget af Fredsted Jensens G um m ifabrik, der 
frem stillede gum m ihandsker. D enne virksom hed stod på i en halv snes 
år. I 1972 blev bygningen sat til salg og købt af m alerm ester W ärm e, 
som senere videresolgte den til Briiel og Kjær.

H arry  M athiasens søn, H ilm er, der var ansat hos Briiel & Kjær som
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D irektør H ilm er 
M athiasen (f. 1942). 
Foto fra 1990’erne. 
(Privatfoto)

Varekatalog fra 
W erner og 
M athiasen A/S.

Trykkerivirksom 
heden W erner og 
M athiasen A/S blev 
grundlagt af H arry  
M athiasens søn 
H ilm er M athiasen 
i samarbejde med 
John W erner. I 
1992 rykkede virk
somheden ind i en 
nyopført bygning 
på Byageren nr.
9. Foto fra 1992. 
(Privatfoto)

finmekaniker, besluttede i slutningen af 1970’erne at stifte sin egen 
virksom hed, nem lig en trykkerivirksom hed, som i første om gang blev 
grund lag t sam m en med vennen John  W erner i en garage i H ørsholm . 
V irksom heden voksede med tiden ud af garagen, og Johan  W erner blev 
købt ud af firmaet.

A ktieselskabet bevarede dog hans navn, og som A/S W erner og M a
thiasen flyttede m an siden til forskellige adresser. Bl.a. lejede firm aet i 
en periode lokaler på den nedlagte Skodsborg H attefabrik; men flyt
tede siden hen til henholdsvis Skættekæret i Ø verød og til Linde Allé i 
N æ rum .

I 1992 flyttede m an nok en gang, da trykkeriet med 28 ansatte blev 
installeret i en dertil ind re tte t nybygning på Byageren 9, hvilket var 
nøjagtig  på den adresse, hvor faderens tegnestiftfabrik  i sin tid havde 
ligget. T rykkeriet leverede først og frem m est kvalitetstryk til industri- 
og m edicinalbranchen. V irksom heden blev ko rt efter udvidet med en 
tilbygning på Byageren 11 og m odtog i 1993 U nibanks erhvervspris i 
D et grønne område.

I 2007 valgte H ilm er M athiasen at sælge sit “værk”, m en firm anav
net W erner & M athiasen A/S eksisterer fortsat på Byageren i N æ rum , 
hvor Sten Gustavsen, der havde været ansat i virksom heden i m ange år, 
i dag fører trykkeriet videre.22
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F e r r o p e r m

Ingeniør Svend 
Holm  (1916-2002), 
en af de mange 
ingeniører, der 
grundlagde indu
strier i Nærum . 
Ferroperm  blev 
etableret som en 
underleverandør 
til Briiel & Kjær på 
Byageren i N ærum  
i 1952. (Privatfoto)

Ferroperms 
produktionslokale 
på Stubbeled i GI. 
Holte om kring 
1960. (Privatfoto)

Ferroperm  blev oprette t i N æ rum s industrikvarter i 1952 af ingeniør 
Svend I lolm (1916-2002). U nder sit ingeniørstudium  havde Svend H olm  
læ rt den få år ældre Viggo Kjær at kende, og da Kjær senere sammen 
med Per Briiel stiftede firm aet Briiel & Kjær, var H olm s personlige 
kendskab årsag til, at Svend H olm  etablerede sin virksom hed på Bya
geren 5 i N æ rum . H er blev hans firma en underleverandør til Brüel & 
Kjærs ekspanderende virksom hed.

Ferroperm  producerede jernkerner af nikkel og zink, der kunne 
anvendes i elektriske kom m unikations- og m åleinstrum enter. E fter af
slutningen af sit ingeniørstudium  havde Svend H olm  arbejdet på den 
verdensberøm te danske batterifabrik  “H ellesens” med netop disse m a
terialer, og da han kort efter krigen forlod “H ellesen”, overtog han efter 
aftale produktionen af jernkernerne.

Allerede i 1954 blev produktionen i N æ rum  udvidet, og m an flyttede 
til stø rre  lokaler ved Linde Allé. På det tidspunkt var der beskæftiget 
om kring  50 m edarbejdere i virksom heden .23 1 1957 blev det personligt 
ejede selskab om dannet til Industriselskabet Ferroperm  A/S, og i 1958 
blev produktionen udvidet med halvlederkom ponenter i et samarbejde 
med L C C  i D ijon i Frankrig, der senere købte en m indre del af aktierne
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Akadem iingeniør 
Jens Peter Holm, 
der førte faderens 
firma videre. Foto 
fra udstilling i 
M ünchen, 1984. 
(Privatfoto)

Virksomheden
opsplittes

En broget 
forhistorie

States

i virksom heden. D enne produktion foregik på Stubbeled i GI. Holte, 
men blev efter store tab lukket ned i 1961. M en Svend H olm s firma 
overlevede, og produktionen blev siden udvidet med spoler og transfor
m atorer og optiske inteferensfiltre sam t E M I filterkomponenter.

De største dele af virksom heden er i dag frasolgt. D et gælder de 
optiske interferensfiltre, der under navnet Ferroperm  O ptics A/S sta
dig ligger på Stubbeled i GI. Holte; og det gælder den Piezoelektriske 
keram ik, der i dag har til huse i Kvistgård og er ejet af det engelske fir
ma M eggit. I dag er alene produktionen af E M I filterkom ponenter fø rt 
videre af Svend H olm s søn, akadem iingeniør Jens Peter H olm , under 
navnet Ferroperm  E M C  Sales ApS. D et m este af produktionen foregår 
dog i P o rt au Prince på H aiti.

S t e a r i n l y s f a b r i k k e n  D a n a l y s

Ejnar Farlov opførte i 1956-57 en tolænget fabriksbygning på sydsiden 
af N æ rum  Hovedgade, som han indrettede til produktion af stearinlys 
m.m. Fabrikant E jnar Farlov (1911-1980) var født i Jylland, og han be
gyndte sin karriere efter god gam m el jysk skik som vogterdreng. M en 
som voksen rejste han til K øbenhavn og påtog sig alle mulige jobs. H an  
sejlede bl.a. k reaturer til og fra Saltholm , og som gam m el vogterdreng 
passede han dem form entlig også. Farlovs alsidige beskæftigelse førte
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Fabrikken fly t
ter til de billige 
erhvervsgrunde i 
'Nærum

Fabrikant Ejnar Farlov (1911-1980) her 
fotograferet som ung værnepligtig 
om kring 1930. Farlov var selvlært 
industrialist og entreprenør, der kom 
til at beskæftige sig med en lang række 
forskellige produktioner. (Privatfoto)

til, at han efterhånden blev repræ sentant i næsten alt fra spegepølser, 
sild og sm edejern til kasseapparater.

Så kom  krigen, og i begyndelsen af 1940’erne slog Farlov sig på er
statn ingsproduktion. H an  endte i sæbebranchen, hvor det bl.a. lykkedes 
ham  at frem stille sæbe, der kunne skum m e i saltvand. D ette  eksperi
m ent slog dog ikke rig tig  an; men han blev dog i branchen indtil begyn
delsen af 1950’erne. Farlov, der nu kaldte sig fabrikant, købte dernæ st en 
stearinlysfabrik, som lå i nogle baglokaler på Blegdamsvej i K øbenhavn. 
I de efterfølgende år femdobledes lysproduktionen, og lokalerne blev for 
små. Da det ville blive rasende dy rt at opføre en ny fabriksbygning i K ø 
benhavn, undersøgte Farlov m ulighederne for udflytning af fabrikken 
til om egnen, og det endte med købet af en erhvervsgrund beliggende 
på m atr.nr. 5 ae af N æ rum , N æ rum  Hovedgade nr. 34-38. I april 1956 
bevæbnede han sig selv og fire-fem arbejdere fra fabrikken i K øbenhavn 
med spader, og sam m en gravede team et grunden  ud til den store byg
n ing (5.800 m2.), der blev hjem sted for D ansk Stearinlysfabrik, senere 
kaldt Danalys.

D et berettes, at Farlov alene kørte 20.000 trillebøre med beton til 
byggeriet i N æ rum . H ans m edarbejdere gik til opgaven med samme 
hum ør og gåpåm od som han selv. M en som et m anuelt byggeprojekt 
m åtte det også tage en rum  tid, før den nye fabriksbygning stod færdig, 
m en i efteråret 1956 var bygningen klar, og stearinlysfabrikken kunne 
flytte ind.

Ejnar Farlov er blevet karakteriseret som flittig og dynamisk, streng 
og retfærdig og med gode evner til at skabe sam m enhold og et godt 
arbejdsklima. Folk, der passede deres arbejde, havde hans hjerte og også 
hans sociale bevågenhed. Farlovs egne visioner tilkendegav han på føl-
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Stearinlysfabrikkens produktionsbygninger på sydøstsiden af N ærum  Hovedgade, nr. 34-38. D et trelængede 
kompleks blev opført i to etaper. Den første fløj opførtes i 1956 som selvbyg og i efteråret af 1957 fulgte de 
øvrige fløje opført af professionelle håndværkere. Luftfoto fra om kring 1960. Overfor fabrikken ses arbejder
boligerne til Hattefabrikken i Skodsborg. (HA)

gende vis: “Med udflytningen fra  baggården i det tæt bebyggede område i 
storstaden til de rummelige lokaler med plads til udvidelser i en egn, hvor 
der både er arbejdskraft og plads, er virksomheden i Nærum et udtryk for  
dansk industris udvikling i efterkrigsårene. Den rationelle fabrikation og den 
moderne salgsorganisation, der tidobler resultaterne og halverer priserne. Det 
er et fundam ent, der er stærkt i kampen på hjemmemarkedet og på det inter
nationale marked”.24

Lys På fabrikken blev lysene produceret på forskellig vis. De fle-
produktionen ste stearinlys blev støb t på store maskiner, m en særligt fine lys, f.eks.

oldemorslys, der havde en nopret yderside, var hånddyppede. D er
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Foto fra lysestø
beriet i slutningen 
af 1950’erne. 
(Privatfoto)

Alternativ
markedsføring

blev eksperim enteret med m ange forskellige form er for lys, såsom 
efterligninger af øl- og snapseflasker, og efterligninger af forskellige 
frug ter sam t rokokolys, der var m eget fine med m ange krum m elurer. I 
pakkestuen blev lysene pakket til de forskellige varehuse, m ange forsy
net med varehusenes egne navne Magasin du Nord og Daells Varehus osv.

E n  artikel i Det grønne Område i 1958 beretter om den nystartede 
virksom hed og om  produktionens tilrettelæggelse og størrelse.25 D et 
fremgår, at m an allerede den 3. januar begyndte på årets frem stilling  af 
julelys, hvor opgaven bl.a. var at pakke ca. 500.000 æsker lys med 20 styk 
i hver. Endvidere fortælles, at “ølflaskelysene” var så populære, at de blev 
produceret for ikke m indre end 19 forskellige danske bryggerier og i 
øvrig t var en eksportartikel. I højsæsonen var 125 personer beskæftiget 
på Danalys i N æ rum .

Ejnar Farlov var god til at finde alternative veje til at markedsføre sin 
virksom hed: D et fortælles således, at fabrikken i anledning af k ronprin 
sesse M argrethes 16 års fødselsdag i april 1956 lod frem stille et særligt
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En medarbejder 
beretter

Andre
virksomheder

Lizza H ornum , ansat på stearinlysfabrikken fra 1957 til 
1961, hvor hun bl.a. fungerede som tillidskvinde. Foto 
fra 1960’erne. (Privatfoto)

stearinlys med m onogram  og krone, som fir
maets salgschef på selve dagen bragte til A m a
lienborg. O g i Ekstrabladet fra decem ber 1957 
frem går det, at stearinlysfabrikken Danalys er 
en aktiv m edspillet i bladets ju lefrokostarran
gem ent for læserne. A rrangem entet om fatter 

bl.a. en udflugt til fabrikken i N æ rum  med frem visning af p roduktions
apparatet og firm aets produkter.

Farlov var en foretagsom  m and. D en oprindelige tolængede bygning 
blev efter nogle år udvidet med en tredje længe. Farlovs betydelige egen 
indsats ved byggeriet gav dog de kom m unale byggem yndigheder betæ n
keligheder med hensyn til jernkonstruktionernes stabilitet. Statsprøve- 
anstalten m åtte derfor indover sagen, før den kom m unale byggegod
kendelse kunne udstedes.

Lizza H ornum , der var ansat på fabrikken fra 1957-1961, fortæller, at 
der blev arbejdet på akkord og i hold, den første tid  i 48 tim er, senere 42 
tim er om ugen. M an  arbejdede også om  lørdagen, og at der var særligt 
sto rt pres på, når juleordrerne kom. K lim aet på arbejdspladsen var m e
get specielt. D e fleste havde det fint; m en de, som ikke passede ind, blev 
sim pelthen m obbet ud. N år der var problemer, var det Lizzas opgave at 
gå til d irektøren, hvis um iddelbare reaktion var “Hvad er der nu?”

E ngang var der så koldt indendørs, at det var vanskeligt at pakke. De 
ansatte truede med at gå hjem, hvis der ikke blev gjort noget. Farlovs 
reaktion var, at han bred og m æ gtig kom ud i pakkestuen og spurgte: 
“E r der nogen, der fryser her?”. Alle rystede på hovedet. Farlov smilede, 
“Jamen så skulle det problem vel været klaret!”

D er var ingen kantine på fabrikken. I stedet kom hver form iddag 
købm and Falkenbergs kommis og tog im od bestillinger. Flan gik der
efter til slagter Sloth længere oppe ad N æ rum  H ovedgade og hentede 
m adpakker, som han  bragte ud til Danalys ved frokosttid sam m en med 
sodavand, cigaretter og andre fornødenheder. Frokosten blev indtaget 
ved pakkebordene. Kaffen var Nescafé, produceret under den varm e 
hane på toilettet.

I Farlovs store fabriksbygning blev der også frem stillet andre p ro 
dukter, såsom vat, skum gum m i, skosværte, kosm etik og lam per med
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Danalys sælges og 
brænder

En i?istrument- 
mager rejser 
udenlands og 
lader sig 
inspirere

skærme om viklet med plastik. Skærmene blev frem stillet i tre  forskel
lige farver og var højeste m ode på den tid. Endvidere var der m øbelfa
brikation bl.a. af havemøbler, og et agentur for Ceylon Te havde også til 
huse i bygningerne.

I begyndelsen af 1960’erne solgte Farlov bygningerne på N æ rum  
Hovedgade til den hastig t voksende nabovirksom hed, Briiel & Kjær. 
Farlov helligede sig herefter fabrikationen af havem øbler på Staktoften 
i industrikvarteret ved T rørød.

Selve stearinlysproduktionen overgik til D anm arks største stearin
lysfabrik A SP-Holm blad A/S. Ved overtagelsen flyttede A SP-Holm blad 
A/S produktionen til fabrikker i henholdsvis H elsingør og Kobenhavn. 
E fter nogle år samlede selskabet dog hele sin daværende lysproduktion 
på fabrikken i H elsingør, indtil m an overtog H edebo Lys i V ording
borg, hvor m an så igen drev to  fabrikker.

I 1982 brændte fabrikken i H elsingør ned og blev ikke genåbnet. 
Samtidig gik en væsentlig del af selskabets historiske m ateriale op i røg. 
Det viste sig senere, at branden var påsat af en pyrom an, der i årene 
1973 til 1985 var skyld i en lang række brande bl.a. storbranden i 1973 
på H otel H afnia i K øbenhavn med 35 dødsofre.-’6

Danalys er fortsat registreret som varemærke, og A SP-Holm blad har 
netop fornyet varem ærket for 10 år.27

P r a h n  F a b r ik  f o r  R a d i o -  o g  T e l e v i s i o n s a r t i k l e r

V ilhelm  P rahn  (1872-1958) blev uddannet som instrum entm ager og 
drog i slutningen af 1800-tallet efter gam m el håndvæ rkertradition på 
valsen i den store verden. H an  arbejdede både i England, F rankrig  og 
Tyskland, og især opholdet i Europas dengang førende industrination, 
England, blev betydningsfuldt for ham. H er fik han ansættelse i et firma 
for finm ekanik kaldet Ever Ready.

Tilbage i D anm ark fik han arbejde ved Telegrafen og fik derigennem  
forbindelse til firm aet Pedersen & Poulsen, hvis indehavere var professor 
P.O. Pedersen og ingeniør og opfinder, Valdemar Poulsen, der opfandt 
telegrafonen, forløberen for vore dages båndoptager. D et var arbejdet her, 
der satte Vilhelm  Prahn  i gang med at eksperimentere med komponenter 
til radioer, herunder med frem stilling af spoler til radiomodtagere.

D et fortælles, at V ilhelm  P rahn  var en høj, rank m and, en gentlem an 
af den gamle skole med en stærk m oralsk holdning, beskeden, utrolig  
flittig og sam tidig i besiddelse af en fantastisk kreativ evne og lyst til at 
fordybe sig i m ange ting. H an  efterlod sig bl.a. en opfindelsesbog med

98



E t næringsbrev 
- nøglen til at 
komme videre

Forfulgt a f  ilde
lugtende naboer

Et eksempel på fabrikant 
Vilhelm Prahns sirligt ud
førte produktionstegninger 
til radio og TV-udstyr.

AERO
¿Si- '"’ AERO 7

<s&-

utallige opskrifter på konstruk tioner af f.eks. et solur, en sekstant og en 
kilom etertæ ller sam t opskrifter på hjælpem idler til polering af træ  og 
k itn ing  af glas til metal, hvilket har praktisk betydning, når m an skal 
m ontere vinduer i støbejernsram m er.

P rahn  fik næringsbrev som instrum entm ager i 1925, og som så m an
ge andre iværksættere begyndte han virksom heden hjemme på køk
kenbordet. I begyndelsen gik det småt. P roduktionen var baseret på 
hjem m earbejde, hvor familie og bekendte blev sat til at vikle spoler på 
maskiner, som Prahn  i øvrig t selv frem stillede. E t hold var i gang med at 
m ontere de viklede spoler, og et m indre m ekanisk værksted frem stillede 
stikbenene samt de fine celluloid bånd med huller i, som skulle lægges 
uden om  honeycom b-spolerne, som anvendes i forskellige elektriske ap
parater.

D et første lille værksted lå oven over en hestestald i V iborggade i 
K øbenhavn. Adgangen til værkstedet var en udvendige jernstige. D er 
var store huller i gulvet, så det var unødvendigt at bukke sig ned, når 
m an tabte en skrue. D en  havde allerede fundet vej til hestestalden. H e 
stestalden betød også, at alt i værkstedet rustede på g rund  af am m oni
akdam pene fra underboen. E fter et års tid  flyttede værkstedet til Peder 
Skramsgade. H er blev hestestalden afløst af et lim kogeri i samme ejen
dom. N æ ste station var Vesterbrogade med Vendsyssel Fiskeherm etik 
tæ t på, en ny nabo som også kunne tilbyde særprægede lugte.
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Fabrikant O tto 
Vilhelm  M arius 
P rahn (1872-1958) 
overlod i 1953 sit 
livsværk, radio og 
Tv-fabrikken, til 
sin søn M orten 
Prahn. Denne 
flyttede i 1956 
virksomheden fra 
København til N æ 
rum. På fotografiet 
fra 1950’erne ses 
elektroingeniør 
M orten Prahn til 
venstre og virk
somhedens grund
lægger Vilhelm 
Prahn  på portræ t
maleri bagved, 
m alet 1938 af Chr. 
Valentinussen Løk
ken. (Privatfoto)

I slutningen af 1920’erne flyttede virksom heden igen. D enne gang 
til Teglgårdsstræde. H er blev in d re tte t et sto rt værksted med m eget m a
skineri forbundet til drivrem m e oppe under loftet. D er blev også ind
re tte t laboratorium , testrum  og et lille kontor.

En søn kommer D en 1. januar 1953 blev virksom heden overtaget af V ilhelm  P rahns 
til og virksom- søn, M orten  P rahn  (1919-1980). H an  havde arbejdet på fabrikken i ca. 8 
heden fly tter til år som elektroingeniør; men hans far, der nu var fyldt 80 år, vedblev at 
Nærum  komme på fabrikken.

E fterkrigstiden var gode tider for afsæ tning af radiokom ponenter. 
På værkstedet og laboratoriet var der travlhed. Flere m edarbejdere måt-
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Prahns Fabrik for 
Radio- og Televisions- 
artikler flyttede i 1957 
ind i de af E jnar Farlov 
nyopførte fabriksbyg- 
ninger på N ærum  H o
vedgade 40-42. (HA)

te ansættes, og der blev indkøbt 2 sprøjtestøbem askiner til frem stilling 
af plastform e. D en afdeling blev dog udskilt og flyttet til lejede loka
ler i Skt. Pederstræde. M en forholdene i K øbenhavn blev efterhånden 
uudholdelige med virksom heden spredt på flere lokaliteter og alligevel 
kneben plads.

I begyndelsen af 1957 flyttede den blom strende virksom hed til N æ 
rum , hvor den blev ind re tte t i lejede lokale i den af E jnar Farlov nyop
førte fabriksbygning på N æ rum  Hovedgade nr. 34-38. M ange af virk
som hedens trofaste m edarbejdere flyttede med til N æ rum .

Fabrikken beskæftigede i slutningen af 1950’erne om kring  50 med-

Produktionslokalet 
i Prahns fabrik i 
Nærum . Foto fra 
om kring 1960. 
(Privatfoto)
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Fabrikant 
C hristian Victor 
Pedersen (1889- 
1946). Foto fra 
1930’erne (HA)

arbejdere, der arbejdede på op til syv forskellige værksteder med hver 
sin værkstedsleder, der havde ansvar for de forskellige produktionsgan
ge. T V  var nu så småt ved at blive folkeeje, og af P rahns varekatalog fra 
1958 fremgår, at virksom heden frem stillede ca. 150 forskellige “radio- 
og televisionsartikler”.

E fter ti år i N æ rum  blev virksom hedens lejemål opsagt i 1966. I før
ste om gang forsøgte m an at videreføre virksom heden i lejede lokaler 
hos Ferropherm , m en allerede i 1968 flyttede m an videre til Flelsingør. 
M en i de følgende år blev virksom heden overhalet af den teknologiske 
udvikling og m åtte lukke allerede i begyndelsen af 1970’erne.2i

A n d r e  V i r k s o m h e d e r

N æ rum s industri efter krigen danner et m eget broget billede fra store 
in ternationalt forankrede firm aer som Briiel & Kjær og N æ rum  N ylon 
til små enkeltm andsvirksom heder. For fuldstændighedens skyld præ 
senteres til slut tre  m eget forskelligartede foretagender i N æ rum . T re 
virksom heder der både i tid og produkt repræ senterer grænselandet 
mellem industri, håndværk og handel.

C .V . P e d e r s e n s  S i l k e b å n d s f a b r i k

Silkebåndsfabrikken hører til N æ rum s ældre industrier, g rundlag t før 
krigen. V irksom heden lå heller ikke i N æ rum s industrikvarter, men i en 
køn villa ved det idylliske gadekær, hvor grundlæ ggeren C. V. Pedersen 
i 1933 havde etableret sin såkaldte fabrik.

Pedersen (1889-1946) blev født og udlæ rt som 
1910 drog han på valsen sam m en med sin yngre 
broder, Peter M arius Pedersen (1886-1967), der 
senere blev vaskeriejer i Flolte. E t af deres rejse
mål var Schweiz, hvor C.V. Pedersen fik ansæt
telse som vævemester på klædefabrikken A drian 
Schild, som prim æ rt vævede uniform sklæde.

1 1923 besluttede C.V. Pedersen sig til atvende 
tilbage til D anm ark. E n  båndvæv, som han havde 
købt i Basel, blev sam tidig sendt til D anm ark, 
hvor det var tanken at begynde en fabrikation 
af hattebånd. Inden hjemrejsen havde Pedersen 
nem lig tru ffe t aftale om  opstilling af båndvæven 
sam t en spolemaskine og en kædeskæremaskine

C hristian  V ictor 
væver i Svendborg. I
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Villa ’’Askebak
ken”, Rundforbivej 
160, Nærum , lå på 
en bakke nord
øst for N ærum  
Gadekær. Den 
store smukke villa i 
bindingsværk blev 
opført 1908-09 af 
grosserer Georg 
Barfred Petersen. 
Fabrikant C.V. 
Pedersen indret
tede den høje 
østfløj til bolig for 
sin familie, mens 
slkebåndsfabrikken 
med væveri i stue
etagen og spinderi 
på 1. sal blev ind
re tte t i vestfløjen. 
(HA)

Skodsborg
Hattefabrik

Kasse med cigarer, 
forsynet med på
trykte, gule silke
bånd (Privatfoto)

i et lokale, tilh ø r
ende D ansk Silke
industri, Råd- 
m andsgade 13 i 
K øbenhavn. P ro 
duktionen i Råd- 
m andsgade gav 
im idlertid  under
skud, og noget an
det m åtte forsøges. 
Fra sit tidligere ar
bejde i den danske 

klædeindustri kendte C.V. Pedersen d irek tøren  for A /S D ansk H a tte 
fabrik i Skodsborg, H ans C ohn. O g en henvendelse til C ohn på den 
da blom strende hattefabrik betød, at Pedersen blev ansat, og hans m a
skinpark i 1924 flyttet til Skodsborg H attefabrik. D er blev tilm ed snart 
anskaffet yderligere tre  væve. Fabrikationen, som C.V. Pedersen stod 
i spidsen for, om fattede hattebånd og andre lignende artik ler til den 
stærkt ekspanderende hattefabrikation i Skodsborg, dertil kom leveran
cer til hæren.

I 1927 fik C.V. Pedersen m ulighed for at oprette  sit eget båndvæveri, 
idet han indgik en kontrakt med hattefabrikken, hvor han fremover “for  
egen regning driver det båndvæveri, som A /S  Dansk Hattefabrik hidtil har 
drevet Sam tidig forpligter han sig til “altid at udføre ordrer på bånd, som 
A /S  Dansk Hattefabrik afgiver”.

N.T0RRIÑG N.t ø r r i n g
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Elvira C hri
stoffersen ved 
båndfabrikationen 
på Askebakken i 
N æ rum  i 1960’erne 
(Privatfoto)

Villa Askebakken 
i Nærum

Cigarbånd

En idérig 
direktør

Båndvæveriet lå 
oprindeligt på 2. sal 
i hattefabrikkens nye 
fabriksbygning fra 
1919.29 Siden hen blev 
vævene flyttet til den 
gamle fabriksbygning 
ud mod Strandvejen. 
M en i 1933 blev der 
brug for den plads, 
som vævene optog, 
og da der samtidig 
var blevet m uligt at få 
hattebånd billigere fra 
England, skiltes hat
tefabrikkens og C.V. 

Pedersens veje. Pedersen flyttede sit båndvæveri til N æ rum , hvor han den
1. april 1933 for 65.000 kr. købte ejendommen “Askebakken” ved N æ rum  
Gadekær, Rundforbivej 160.

I den rum m elige og smukke villa blev der in d re tte t væveri i stueeta
gen og spinderi på l.sal. H er fortsatte fabikant C.V. Pedersen nu med 
at væve cigarbånd og silkebånd til dam eundertøj. Især produktionen 
af cigarbånd indbragte virksom heden et solidt overskud. T il båndene 
im porterede m an ufarvet silke, som blev indfarvet og spundet. T il det 
formål lå der over for villaen et lille vaskehus, hvor der var in d re tte t far
veri. D er farvede C.V. Pedersen selv silken til cigarbåndene i henholds
vis gule og røde farver, og i lyse farver til dam eundertøjet.

P roduktionen om fattede cigarbånd til alle de kendte cigarmærker: 
A.M . H irshsp rung  og Sønner, P. W u lff og V.Ø. Larsen i K øbenhavn, 
N . T ø rrin g  i Odense, C.V. Obel i Alborg, H arald  H alberg  i Svendborg 
og m ange flere. N å r cigarbåndene var færdigvævet, skulle de påtrykkes 
firmalogoer. T il den opgave var der ansat en trykker.

Andre opgaver såsom stropper til undertrø jer og bånd til Schous Fa
brikker kom på program m et, og i en periode frem stillede væveriet også 
pudderkvaste. U nder krigen fik C.V. Pedersen en idé om at frem stille 
bogm ærker af silkebånd, som blev leveret til bl.a. N æ rum  Boghandel 
og Rotary. Også M agasin du N ord  og hattefabrikken var kunder hos 
båndvæveriet.

C.V. Pedersen deltog aktivt i det lokale foreningsarbejde om kring 
N æ rum  og var også ivrig læserbrevsskribent i forskellige aviser. Skri-
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E ntreprenør Kaj 
W ilhelm sen lod i 
1976 det smukke 
og statelige hus 
nedrive til fordel 
for m oderne bolig
byggeri. Bygnings
kulturen i Nærum  
har lidt svære tab 
i slutningen af 
1900-tallet og i 
begyndelsen af det 
ny årtusind. D et er 
næsten som om, at 
N ærum s indu
strialisering efter 
2. verdenskrig har 
betydet, at de h i
storiske bygninger 
i bydelen er blevet 
om fattet med 
mangel på respekt 
af de besluttende 
myndigheder. (HA)

Henrik Victor 
Pedersen

Askebakkens
endeligt(m)

verierne kunne f.eks. handle om “Vore penge”, skattespørgsm ål, troen 
eller om  naturen  og kunsten. H an  var kort sagt en farverig og foretag
som m and, der også fra sin tidligste ungdom  var kunstnerisk  interes
seret. D et sidste gav sig udslag i, at han på Askebakken husede adskillige 
kunstnere, som her fik m ulighed for at ind rette  værksteder i ledige loka
ler. R undt om kring  i huset hang  der efterhånden m ange malerier, som 
Pedersen havde m odtaget som tak  for husly.

I 1935 blev sønnen H enrik  V ictor Pedersen (1919-2003) ansat ved 
virksom heden i N æ rum . I de år, hvor der var flest ansatte, um iddelbart 
før krigen og igen om kring  1950 beskæftigede silkebåndsfabrikken 5 
mænd og 3 kvinder, hvilket ikke ville give den status som en fabriksvirk- 
som hed i D anm arks Statistik.

Ved C. V. Pedersens død i 1946 blev fabrikken overtaget af sønnen 
H en rik  V ictor Pedersen, og produktionen fortsatte til slutningen af 
1960’erne. M en et langsom t faldende cigarforbrug og en stigende kon
kurrence bl.a. med billigere silkebånd fra Korea betød til slut, at fabrik
ken m åtte lukkes i 1973. Ejerfam ilien var allerede i 1954/55 flyttet til et 
hus på Hegnsvej i N æ rum , og nogle af lokalerne på Askebakken blev 
efter lukningen udlejet til hr. H ansen  og fru  W ellm an. U nder navnet 
“H anw ell” produceres de følgende år forskellige form er for herresokker 
og ankelsokker på Askebakken. V illaen blev im idlertid  for lille for virk
som heden, og da der ikke var m ulighed for en udvidelse af bygningen, 
flyttede “H anw ell” i m idten af 1970’erne til Birkerød. Askebakken blev 
solgt til en treprenør Kay W ilhelm sen, som i 1976, nedrev bygningerne 
til fordel for et m oderne boligbyggeri.50
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Jan Bentzen

B T H ’s skilt ved 
kældernedgangen 
på villagavlen. 
(Privatfoto)

M urm ester-vi 1 laen 
i den østlige udkant 
af Nærum , Nærum  
Hovedgade 102, hvor 
B T H  electronic havde 
værksted i kælderen 
fra 1966. Adgangen 
til værkstedet foregik 
via kældertrappen i 
husgavlen. Foto: Niels 
Peter Stilling, 2015. 
(HA)

B T I I  E l e c t r o n i c

B T H  E lectronic er et eksempel på en enkeltm andsvirksom hed i græ n
selandet mellem industri og håndværk, men dens virke er ganske karak
teristisk for N æ rum s industrielle forankring inden for elektronikken.

E lek tro ingeniør Jan  Bentzen (1945-2012) købte i 1966 en villa på 
N æ rum  Hovedgade 102 over for N æ rum s gamle røde m urstensskole. I 
husets kælder indrettede Jan  Bentzen i 1966 en elektronikvirksom hed, 
som han stod i spidsen for til sin død. Bentzens firma udførte specialop
gaver og først og frem m est reparationer inden for næsten alle form er for 
elektronik. O m  det var detaljerede æ ndringer på p rin tkort, fejlfinding 
i udstyr eller blot et alm indeligt reparationsarbejde var underordnet. 
Periodevis beskæftigede firm aet tre  personer.

Værkstedet var velordnet. Ved hver arbejdsplads var anbragt en bænk 
til fastspænding af det objekt, som skulle repareres, og over arbejdsplad
sen var de mange forskellige værktøjer sirligt ophængt.

D et var service og reparation af netop det fine gamle udstyr, eller 
det komplicerede, som Jan  Bentzens virksom hed havde specialiseret sig 
i. I en artikel i et fagblad fra 1996 fortæller Jan  Bentzen om  sin virk
somhed: “Oticon, Beyer og EG har udnævnt mig som fast. reparatør a f  deres
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Indehaveren af 
B T H  elektronic, 
elektroingeniør Jan 
Bentzen (1945- 
2012). Foto fra 
1990’erne. 
(Privatfoto)

En nichevirk
somhed

trådløse mikrofoner, ligesom de fleste teatre ringer, når det fine og nogen gange 
komplicerede udstyr skal repareres. M an kalder det en niche at reparere finere 
elektronik, som kræver mere end en printkortudskiftning”.31

A ndre har beskrevet arbejdsgangen på det lille kælderværksted n o 
genlunde således: N år et apparat, en m ikrofon eller en radio står på 
bordet og beder om at få nye kom ponenter og service, begynder det 
spændende arbejde for teknikeren. Hvad skal der bruges af dele, og kan 
m an finde dem? D et første, Jan  Bentzen eller hans m edarbejdere gør, 
er at tage kabinettet af og efterse elektronikken. Så sættes der forsigtig 
spænding til, og det hele måles igennem . Hvis det så viser sig, at der skal 
bruges et par specielle kom ponenter, begynder jagten. M ange af disse 
skal findes på andre værksteder, i skuffer og på små lagre, eller også lig
ger de på restlagre efter ældre grossister; men ofte må Jan  Bentzen ringe 
til det oprindelige produktionssted i D anm ark eller udlandet i håb om 
at finde gamle kom ponenter, som m an har været forudseende nok til at 
gemme.

Fra næ r og fjern kom både private og firm aer med alt fra 
fjernsyn til oscilloskoper for at søge den sidste udvej for 
reparation hos B T H  Electronic. I den alm indelige travle verden med

en elektronikudvikling, der 
norm alt ikke tillader, at ældre 
udstyr anvendes i re t m ange år, 
havde Jan  Bentzen fundet en 
niche, hvor han med det rigtige 
grej og udstyr kunne reparere 
elektronik fra en svunden tid 
m ed radiorør og potentiom etre. 
T il Jan  Bentzens virksom hed 
h ø rte  også service og vedlige
hold på udstyr, og han var en 
hyppig foredragsholder og in 
s tru k tø r i w alkie-talkie klub
ber ru n d t om i landet, ligesom 
han afholdt kurser i sit hjem for 
bl.a. radioam atører og elektro
n ikstuderende.32

B T H  electronic's værksted i privat
hjemmets kælder, N ærum  Hovedgade 
nr. 102. Foto fra 1990’erne. (Privat
foto)
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Det begyndte 
med biler

Virksomheden på 
Amager

O l e  S o m m e r  A / S

Ole Som m ers store b ilforretning, der blev etableret i N æ rum  i s lu tn in
gen af 1950’erne er ikke en egentlig industrivirksom hed, m en som et af 
de firmaer, der har sat N æ rum  på landkortet, fortjener aktieselskabet en 
nærm ere beskrivelse.

Ole Som m er er født den 6. m arts 1931 på Frederiksberg. H ans foræl
dre E rik  og Ellen Som m er boede dengang i en lejlighed oven på Ford- 
forretn ingen  “S IM O N ” på Frederiksberg. Forretn ingen  var ejet af Ole 
Sommers m orfar, og den lille Ole havde en herlig legeplads nede i værk- 
stedsgården mellem Ford A’ere. E rik  Som m er var ansat som sælger i 
svigerfaderens forretn ing; m en i 1940 forlod E rik  Som m er både job og 
bolig hos svigerfaderen og flyttede med sin familie først til K ultorvet i 
K øbenhavn og siden til Rentemestervej, hvor han etablerede bilforret
n ing til egen virksom hed.

For den nyetablerede E rik  Som m er gav den tyske besættelse af D an
m ark naturligvis problemer, men også m uligheder i de to talt ændrede 
sam fundsvilkår. D em  så og udnyttede han. Benzin var ikke længere 
alm ent tilgængelig. E rik  Som m er byggede gasgeneratorer og organi
serede i statsskovene indsam ling af grankogler, som var velegnede som 
bræ ndstof i gasgeneratorerne.

E rik  Som m er var blandt dem, der satte sam fundet på hjul efter k ri
gen, og allerede i 1946 kunne Sommers forretning, der nu fik hjemsted 
i Uplandsgade på Amager, tilbyde lastvogne fra USA og Tyskland og 
m otorer fra England og ikke 
m indst den veldesignede 
Jaguar. I sine bestræbelser 
på at udnytte de m ulighe
der, som efterkrigsperioden 
bød på, forsøgte han også at 
skabe en selvstændig dansk

Ole Sommer med sin far, Erik 
Sommer, prokurist hos Danmarks 
største Ford-forhandler, SIM ON's. 
Foto fra om kring 1935 optaget i 
værkstedsgården bagved SIiMONs 
garageanlæg. Den unge Ole Som
mer er tydeligvis tidligt blevet 
overbevist om bilkørslens fortræf
feligheder. (Privatfto)
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E rik  Sommers 
virksomhed i 
Uplandsgade på 
Amager ca. 1950. 
Anlægget omfat
tede privatbolig på 
2. sal i den bagerste 
bygning, kontorer 
på 1. sal og reserve
delslager i stuen. I 
gården bagved var 
flere værkstedsbyg
ninger og garager. 
Fabrikshallen i 
forgrunden omfat
tede m akaniker- og 
karetmagerværk
steder, af Erik 
Sommer betegnet 
som en karosserifa
brik. (Privatfoto).

England,

Ulykken i 
Tyskland 1952

bilproduktion. R esultatet blev en 4-personers bil, betegnet SI, som blev 
præ senteret i Forum  ved den første biludstilling efter K rigen; men der
ved blev det.

E fter sin studentereksam en i 1949 drog Ole Som m er på sin fars for
anledning til England for at gå i p rak tik  på Jaguarfabrikkerne. D et blev 
til to år i Europas dengang førende billand, og ud over elevtiden på 
Jaguar fabrikken blev det også til e t ophold hos Jow ett i Yorkshire, hvor 
den unge Som m er opnåede “C ertificate and Com petence” som værk- 
tøjsmager.

T ilbage i D anm ark  i 1951 blev Ole Som m er optaget på Polyteknisk 
Læreanstalt. A ret efter blev hans far im idlertid  dræ bt ved en ulykke på 
M agirus D eutz-fabrikkerne i U lm  i Sydtyskland. E rik  Som m er deltog 
i en dem onstration af firm aets m ilitæ rkøretøjer, der var tiltæ nkt det 
danske forsvar; m en ulykkeligvis væltede den vogn, han var passager i, 
og han var dræ bt på stedet. D et betød, at sønnen i 1952, m idt i e t uddan
nelsesforløb, m åtte overtage faderens virksom hed og kun  21 år gammel 
blev han chef for fam ilievirksom heden E. Som m er A/S. Selv om  forret
n ingen nu blev hovedsagen for den unge Ole Sommer, blev han i 1956 
civilingeniør med et eksam ensprojekt i forbrændingsm otorer.

Første halvdel af 1950’erne var fattige tider i det m este af Europa, 
og at drive en bilhandel var som at styre en blandet landhandel, hvor 
im porten  af de udenlandske m odeller i den grad var konjunkturfølsom t. 
O g en luksusvogn som Jaguar var ikke lige sagen i D anm ark, hvor bil
ligere m ærker som A ustin, O pel og i særlig grad Folkevognen bedre 
svarede til den danske økonomi. Selskabet m åtte derfor indgå en række 
aftaler om at forhandle andre bilm ærker bl.a. Fiat og Simca. H ertil kom
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Volvos generaldi
rektør G. Engellau 
overrækker nøg
lerne til den første 
Volvo Amazon 
til d irektør Ole 
Sommer i 1957. 
(Privatfoto)

Jaguar & Volvo

im porten  af G oggom obil, en af efterkrigstidens m ange minibiler.
Selv om salget af Jaguar begyndte at stige m idt i 1950’erne, var det 

den svenske Volvo, der for alvor satte gang i virksom heden og på få 
år gjorde E . Som m er A/S til en af D anm arks største bilforretninger. I 
1957 fik firm aet eneforhandlingen af Volvo. D et markeredes ved, at den 
første Volvo Am azon kom til D anm ark og blev præ senteret ved en stor 
reception på selskabets adresse i Uplandsgade.

Jaguar og Volvo blev forretningens om drejningspunkter, men m an 
solgte også lastvogne, busser og i stigende grad specialkøretøjer til f.eks. 
brandslukning i lufthavne.

I slutningen af 1950’erne var forholdene i Uplandsgade blevet for 
små. I udkanten af industrikvarteret i N æ rum  fandt m an en bygge
grund, der kunne rum m e den hastig t voksende virksom hed, nem lig 
et stø rre  areal på h jørnet af N æ rum  Hovedgade og Rundforbivej. D et 
var en strategisk set god placering med frem ragende tilkørselsforhold
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E t såkaldt ’’Katastrofe-køre
tø j”, en specialbygget Volvo, 
N  1025, ’’C rastender”, bygget 
af Ole Sommer A/S og leve
ret til Københavns Lufthavn 
i 1960’erne. (Privatfoto)

og en nyanlagt motorvej som nærm este nabo. E n treprenørfirm aet Ole 
O tzen blev hyret til byggeopgaven, og i 1960 kunne bilforretn ingen Som 
m er flytte ind i de m oderne forretningslokaler. D et var en bygning på
2 x 400 m 2 med værksted og reservedele i underetagen, og bygningen er 
grafdvist blevet udvidet med tilbygninger

D et var naturligvis først og fremmest selskabets salgsorganisation, som 
skulle huses i Nærum ; men lokalerne var også indrettet til produktion af 
biler. Først og fremmest specialindrettede brandslukningskøretøjer til

Uplandsgade til de 
nybyggede lokaler 
på hjørnegrunden 
mellem Nærum  
Hovedgade og 
Rundforbivej i 
Nærum . I alt små 
1.000 m2 med 
værksted og 
reservedelslager i 
underetagen. Foto 
fra 1960’erne. 
(Privatfoto)

Fra Amager til 
Nærum.

I 1960 Flyttede 
Ole Sommer sin 
virksomhed fra
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Goggomobilen, en af efterkrigstidens mange minibiler, produceret i Tyskland.(Privatfoto)

Sportsvognen OSCAR, en af Ole Sommers bilproduktioner fra 1980’erne, hvor der i alt blev produceret en 
snes eksemplarer. (Privatfoto)

OScar



E rik Sommers forsøg på at skabe en selvstændig dansk bilproduktion med 
den danskbyggede personvogn S 1, fra 1948. (Privatfoto)

“Bindingsværkbilen” JO K E R  bygget af Ole Sommer A/S i 1970’erne på et 
Volvo chassis. (Privatfoto)



Bilfabrikation i 
Nærum

Efterkrigstidens
industrialisering

Københavns lufthavn, såkaldte crashtenders, opbygget på importerede 
chassiser og motorer.

Ole Som m er gjorde sig også bem ærket som dansk bilfabrikant med 
syv eksem plarer af “bindingsværkbilen” Joker og senere i 1980"erne med 
20 stk. af sportsvognen Oscar.

M ens Ole Som m er efter årtusindskiftet gradvist har afhændet sin 
virksom hed, har han m arkeret sin kærlighed til autom obilet ved at ind 
rette  “Sommers Autom obil M useum ” i N æ rum  med en flot sam ling af 
nogle af de bedste og sm ukkeste resultater af 100 års bilproduktion. M o
dellerne er placeret i en nyopført bygning ved N æ rum  H ovedgade.33

A f s l u t t e n d e  b e t r a g t n i n g e r

B eretningen om industrierne i N æ rum  er ikke komplet. D er fandtes og 
findes andre industrivirksom heder i N æ rum , som ikke er medtaget. D et 
gælder Låsefabrikken H ero, N æ rum  C em entstøberi, N æ rum  Dam pva
skeri, U ltrasona, H artm ands M askinfabrik, Fredsted Jensens G um m i
fabrik, T rykkeriet B uchm ann G rafik og flere andre virksom heder, om 
hvilke det ikke har været m uligt at fremskaffe tilstrækkelige oplysnin
ger.

Alligevel giver de beretn inger om industrivirksom hederne i N æ 
rum , som er fortalt på de foregående sider, et ganske dækkende billede 
af den udvikling, som i slutningen af 1940’erne førte til, at N æ rum  æn
drede karakter.

På erhvervsarealerne øst for m otorvejen fra 1956 og syd for den gam 
le landsby begyndte en stribe industrivirksom heder at tage form  i årene 
efter krigen. D et begyndte ofte i det små, m en flere af virksom hederne 
med N æ rum  N ylon og Briiel & Kjær i spidsen udviklede sig til betyde
lige virksom heder også på verdensm arkedet. Fælles for virksom hederne 
var en m angfoldighed af produkter, men også den nære sam m enhæng 
mellem videnskab, lidenskab og forretn ing  og produktion. O g i øjnefal
dende er det endvidere, at en lang række af virksom hederne blev g rund
lagt og udviklet a f ingeniører.

Industrien  i N æ rum  er et resultat af en række forudseende kom 
m unalpolitikeres beslutninger om  byplanerne for N æ rum . M an fik her 
skabt et rum  for initiativ  og foretagsom hed, der i de vanskelige år efter 
K rigen fandt stø tte  i M arshallhjælpen. Sidst, men ikke m indst handler 
det om  en række personer, som med stor energi og risikovillighed inve
sterede deres ideer, penge og tilværelse i bestræbelserne på i N æ rum  at 
udvikle produkter, som i en eller anden grad kom m er os alle til gode.
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Vejen til Søllerød Museum 
eller 
Hellere udkommen end 
fuldkommen
Fra arkivar til museumsleder i Søllerød Kommune

A f  Niels Peter Stilling

1 1982 blev Niels Peter Stilling ansat som arkivar i Søllerød Kommune. Det 
handlede da om en professionalisering a f  det lokalhistoriske arkiv og en flytning  
a f  arkivet til de nyrestaurerede lokaler på GI. Holtegård. Senere fu lgte hvervet 
som redaktør a f  Søllerødbogen og udstillingsvirksomhed på GI. Holtegård før  
Stilling i 1989 trådte til som museumsleder på Søllerød Museum.

1 artiklen beretter historikeren Niels Peter Stilling (f. 1953) om sin vej til 
Søllerød og om redaktionen a f  Søllerødbogen ved siden a f  arbejdet som arkivar 
og senere museumsinspektør. Artikleji er delvist baseret på Stillings afskeds- 
forelæsning i januar 2012 i forbindelse med afgangen som museumsleder.

D et hele begyndte i 1982. I foråret blev stillingen som arkivar ved By
historisk Arkiv for Søllerød K om m une opslået i M agisterbladet, og jeg 
var så heldig at få jobbet. Jeg fik siden at vide, at der var 72 ansøgere 
til stillingen. D et var i de relativt hårde år med m ange arbejdsløse 
akademikere, særlig blandt de hum anistiske fag. M en jeg var som sagt 
heldig og havde måske også de re tte  kontakter. M en m egen viden om 
kom m unen og dens historie havde jeg ikke.

F o r h i s t o r i e n

Jeg er født og opvokset i Flellerup i G entofte K om m une, og m it eneste 
kendskab til Søllerødegnen stam m ede fra m ine unge år i begyndelsen af 
1970’erne, hvor jeg spillede og lyttede til rock og blues i Reprisen med 
“Lange T om ” fra Rudesøvej i Rudersdal og K im  Raffel fra Vedbæk og 
et par stykker mere, hvis navne er gået i glemmebogen.
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Historiestudier 
ved Københavns 
universitet
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En side fra en af de 
Udvandrerprotokoller fra 
1800-tallets sidste tred 
jedel, som jeg i 1970’erne 
brugte et års tid af mit 
liv på. Øverst er anført 
arbejdsmand W ilhelm  
Nielsen fra Køge, der den 
14. april 1886 udvandrede 
til Set. Joseph i M issouri. 
H ans skæbne er skildret i 
bogen “E t nyt liv”, som jeg 
skrev sammen med min 
kone Anne Lisbeth Olsen 
i 1985.
(Landsarkivet for Sjælland, 
nu Rigsarkivet)

På K øbenhavns U niversitet læste jeg historie fra 1973 til 1979. Jeg 
var egentlig m est optaget af dansk og europæisk m iddelalder og havde 
skrevet et halvt speciale om de danske købstæder og hanseaterne hos 
m in elskede lærer Kai H ørby  (1935-1993).' M en m idt i 70’erne fandt jeg 
ud af, at frem tiden som historieforsker ved K øbenhavns U niversitet var 
højst usikker for at sige det m ildt. Jeg havde i m in studietid snuset lidt til 
den hastige udvikling af EDB, først som postm edarbejder ved Sparekas
sens datacentraler og siden mere seriøst i forbindelse med historikeren 
K ristian  H vidts disputats om den danske udvandring til N ordam erika.2 
Jeg kendte perifert til Hvidts dataregistrering  af danske udvandrere 
1868-1914 på hulkort, og jeg tilbragte som m eren 1977 på Landsarkivet 
for Sjælland med at registrere udvandringen fra Nordsjælland (Frede
riksborg Amt) efter tilsvarende principper.

Jeg har alle dage være u tro lig  heldig med tim ingen. D et gælder også 
her, for da efterårssem estret på K øbenhavns U niversitet begyndte, var 
der i lektionskataloget for H istorisk  In stitu t udbudt et kursus i den dan-
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Erik Helmer 
Pedersen

Studiekreds
lederkursus

ske udvandring til N ordam erika ved lektor E rik  H elm er Pedersen. D et 
var vist nok første gang dette em ne blev g jort til genstand for lektioner 
på H istorisk  In stitu t i afdelingen for Ø konom isk H istorie. V i var e t lille 
hold på 10-15 unge mænd og kvinder, der h u rtig t fik opbygget et godt 
samarbejde og venskaber, der for nogles vedkom m ende har holdt lige 
siden.

Jeg  fik også h u rtig t et godt forhold til E rik  H elm er Pedersen, og jeg 
var sam tidig den eneste på holdet, der kom med kendskab til K ristian  
H vidt og dataregistreringen af den danske udvandring. Ret h u rtig t be
sluttede jeg m ig for, at der nok var mere frem tid i studiet af 1800-tallets 
udvandring end m iddelalderens byer. O g for at gøre en lang historie 
kort skrev jeg en opgave om “U dvandringen fra Frederiksborg A m t”, 
der blev publiceret i Erhvervshistorisk A rbog 1978.3 Jeg  var derm ed 
“udkom m en” allerede som 25-årig. H old kæft, hvor var jeg stolt. O g 
i januar 1979 kunne jeg aflevere m it speciale, hvor jeg havde suppleret 
m ine statistiske undersøgelser med m ikroanalyser af forskellige udvan
drerskæbner fra N ordsjælland. Jeg  tro r  først, at det var i denne proces, 
at jeg opdagede databehandlingens og statistikkens begrænsninger, når 
det gælder m enneskehedens historie.

I foråret 1979 lakkede det m od enden med de lykkelige og lærerige 
år som historiestuderende. Livets alvor træ ngte sig på, og der var ikke 
m ange -  eller re ttere  sagt ingen - udsigter til et job som forsker ved H i
storisk Institu t. E t opslag på U niversitet indbød derim od til et kursus 
som “Studiekredsleder” på A m tscentralen i H illerød. Jeg meldte m ig 
til, og da jeg havde en lille rød -  og ikke alt for stabil -  M orris M ascot 
blev jeg chauffør for tre  andre håbefulde studerende, der nu skulle ud 
og finde en livsbane. På den lange vej til H illerød  udspandt sig livlige 
diskussioner blandt passagerne om  vores frem tid. Ingen af os havde en 
frem tid som gym nasielærer i tankerne, selv om det var dér, at 80 % af 
de m ange historiestuderende i 1960’erne og 70’erne havnede. M ed m it 
speciale om  udvandringen til N ordam erika var jeg overbevist om, at 
m in frem tid lå i USA, og jeg søgte da også et Fullbright-stipendium  til 
W ashington.

F i r e n z e

E n af passagererne i m in  M ascot var H enrik  Tvarnø, der som student 
havde arbejdet i Rektorkollegiet. På en af køreturene berettede han om 
det nyåbnede europæiske forskningscenter i Firenze: European U n i
versity Institu te, hvor de danske forskningsinteresser blev varetaget af
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Henrik Tvarnø

En ung, men 
determ ineret kan
didat ved Europa- 
U niversitetet i 
Firenze. Identitets
kort fra 1979.

Rektorkollegiet ved K øbenhavns Universitet. H an  foreslog, at jeg skul
le søge dertil med samme udvandringsprojekt, som jeg havde søgt til 
W ashington med. Jeg  var noget skeptisk, da jeg jo var stensikker på at få 
Fullbrightstipendiet, men frem sendte alligevel en ansøging til R ektor
kollegiet i m arts eller april 1979.

H enrik  Tvarnø fulgte siden sine egne mål og blev rektor for Odense 
U niversitet og nu d irek tø r for A. R  M øller Fonden. M en jeg er ham  dybt 
taknem lig for henvisningen til det europæiske universitet i F irenze, som 
jeg ikke selv havde h ø rt om.

E ndnu en heldig tim ing  faldt på plads, da jeg i maj fik afslag på det 
am erikanske stipendium , og få dage senere m odtog en indkaldelse til 
samtale på universitetet i Firenze med tilhørende togbillet til K øben- 
havn-Rom a toget. Selv om  jeg m åtte skippe en for længst planlagt tu r 
til udvandrerom råderne på Stevns med E rik  H elm er Pedersen, siger 
m an jo ikke nej til en rejse til kulturbyen Firenze. O g i juni 1979 gik 
jeg om bord på toget i K øbenhavn kl. 16 og næste dag kl. 14 stod jeg på 
Piazza Santa M aria Novella foran togstationen i h jerte t af Firenze. H o 
tellet nærved var vist booket på forhånd. Jeg  havde ikke været i Italien 
siden m in  barndom , og lærte allerede samme aften på en nærliggende 
restaurant, at der er noget der hedder prim o og secondo, når m an spiser 
ude. Jeg skulle jo bare have en ordentlig  gang spaghetti. M en at det var 
m in by, var jeg ikke et sekund i tvivl om. Jeg  checkede samme aften, 
hvorfra den bus nr. 7 kørte, som næste form iddag skulle fragte m ig op 
til Universitetet.
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European
University
Institute

Klostergangen i 
Badia Fiesolana/ 
Convento di San 
Dominico, nu 
European U ni
versity Institute. 
Foto Niels Peter 
Stilling, 2009.

European University Institute er indrette t i et herligt gam m elt kloster, 
Badia Fiesolana, tæ t ved vejen op til Firenzes etruskiske moderby Fiesole. 
Bus nr. 7.s endestation er den højtliggende skønne by. Interviewet var sat 
til kl. 10, og kl. 9 steg jeg i god tid på bussen nede i Firenzes centrum . 
H erfra gik det snart opad den smukke snoede, pinjekransede vej mod 
Fiesole, og jeg kom selvfølgelig ikke af ved Badia Fiesolana halvvejs oppe 
ad bjerget. E t kvarter i ti stod jeg på torvet i Fiesole og kunne se U niver
sitetet et godt stykke nedenfor på bjergsiden. Så gik det over stok og sten 
gennem  de snævne m urom kransede veje ned til Universitetet, og nogen
lunde præcis kl. 10 tum lede jeg forpustet og svedig ind til samtalen, hvor 
to af de daværende mest anerkendte økonomiske historikere i Europa tro 
nede: Engelske Charles W ilson og italienske Carlo C ipo lla /

På restauranten aftenen i forvejen havde jeg netop lært, at cipolla be
tyder løg på italiensk. O g det var næsten det, der - fuldstændig useriøst
- optog m ig mest, da samtalen gik i gang. Jeg husker intet fra interviewet
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To år i Firenze

Stationsby-
projektet

-  andet end at stem ningen var god. E fter samtalen fulgte et nervøst op
hold i klostrets vidunderlige søjlebårne gange, før jeg fik at vide, at jeg var 
blevet antaget til et treårig t kandidatstipendium  ved European University 
Institute. Jeg var lykkelig, ja fuldstændig overvældet: Stedet, klimaet, alt!

N u  blev det så kun  til to magiske år i Firenze. U niversitetet var åb
net i 1976, og jeg tilh ø rte  det andet hold danskere. D en første dansker, 
jeg m ødte på universitetet, var iøvrig t fra Søllerød: Ø konom en Jesper 
Schunck, søn af viceborgm ester Jørgen Schunck. Vi var fire forskere 
i alt, og jeg var den eneste historiker. D et projekt om  europæisk ud
vandring, som jeg troede jeg skulle deltage i, viste sig kun at bestå af 
mig. D et var dog til at leve med i begyndelsen, for det næsten skattefrie 
kandidatstipendium  gav et s to rt råderum , og m aden og rødvinen var 
dejlig, og skønheden i Toscanas landskaber og m iddelalderbyer passede 
m it sind. D et blev da også til en bog om landsdelen, der vist nok stadig 
udlånes på de danske biblioteker.5 M en det var jo streng t taget noget 
andet, jeg skulle udforske.

Jeg  havde heldigvis opretholdt m in  kontakt til K øbenhavns U niver
sitet og E rik  H elm er Pedersen, og udvandringsstudierne blev fortsat va
retaget her, selv om  det var længe før, der var noget som hed mails etc. 
D et blev da også til et par bøger i 1980’erne hovedsageligt baseret på vor 
nyvakte interesse for udvandrerbreve .6

Livet var skønt i Italien, og selv om det faglige var så som så, opfyldte 
U niversitet i hvert fald e t formål i forhold til mig: Jeg blev og vedbliver 
med at være en overbevist europæer, der priser m ig lykkelig for at være 
en del af det samarbejdende kulturelle fællesskab i det vidunderligt af
vekslende Europa. Boligen på bjergsiden over for Fiesole med udsigt 
fra køkkenet ned til Firenze var heller ikke så dårlig, skønt lejligheden 
var sindssyg kold om  vinteren. O g i den anden kolde v in ter 1980-81 
begyndte jeg for alvor at overveje nye forskningsmæssige udfordringer 
i hjemlandet.

Igen var jeg heldig. I det desperate forår 1979 havde jeg blandt m in 
m ange ansøgninger også sendt en til Erhvervsarkivet i Arhus. Jeg  har 
altid været fascineret af smukke huse, og i m ine øjne var H ack K am p
m anns erhvervsarkiv (over for nutidens Aros) et af Å rhus’ prægtigste 
huse -  efter dom kirken naturligvis. H jem m e på juleferie, bliver jeg så 
pludselig kontaktet a f arkivar C hristian  Jansen fra Erhvervsarkivet. 
H an  havde læst m in ansøgning fra 1979, som jeg altså havde fået afslag 
på, men noteret sig m in interesse for EDB (det vi i dag kalder IT ). N u 
stod han i spidsen for et nystartet projekt under Statens H um anisti
ske Forskningsråd om  de danske stationsbyer, og da jeg jo både havde
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arbejdet med byhistorie, befolkningsbevægelser og EDB, m ente han, at 
jeg kunne bruges til udforskningen af stationsbyernes befolkningsfor
hold i 1800-tallet.

D et var jo noget andet end udvandring, ja faktisk lige det m odsatte, 
nem lig historien om dem, der blev hjemme. M en det spændende var, 
at det stadig handlede om  afvandringen fra landdistrikterne, hvor n o 
gen drog ud på den lange rejse til Amerika, mens andre nøjedes med at 
vandre fra land til by -  til stationsbyen. D en  bytype, der opstod efter 
1850, blev g rundlag t og udviklet på samme tid, som udvandringen til 
N ordam erika kulm inerede.

Christian Jansen Jeg returnerede til Firenze i foråret 1981, men selv om  hjertet lå i 
Italien, lå frem tiden noget mere provinsielt i den danske stationsby. O g 
det blev til et frug tbart år med Statens H um anistiske Forskningsråd og 
den gode C hristian  Jansen, der kort tid efter blev landsarkivar i Viborg. 
M in  bog om  stationsbyerne blev antaget som den første Ph.d. i historie 
ved K øbenhavns U niversitet.7 D en udkom  dog først i 1987, og da var jeg 
for længst blevet ansat i Søllerød.

A n s æ t t e l s e  i  S ø l l e r ø d

D et var m in  gamle lærer fra universitetet, lektor E rik  H elm er Pedersen, 
der i foråret 1982 gjorde m ig opm ærksom  på en nyopslået stilling  som 
arkivar i Søllerod. Helm er, som vi studerende kaldte ham , boede og bor 
fortsat i N æ rum . D en gang i et rækkehus på Hegnsvej, m en siden på den 
mere historisk passende adresse Colbiørnsensvej, opkaldt efter juristen 
bagved landboreform erne, C hristian  Colbiørnsen, der ejede N æ rum - 
gård i slutningen af 1700-tallet.

Lektor E rik Helm er Peder
sen, formand for H istorisk
topografisk Selskab 1987- 
1998. D et var hos Helm er 
på Københavns Universitet, 
H istorisk Institu t, at jeg 
tilbage i 1978 skrev mit 
speciale. Foto: E rik  Borch. 
(HA)
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Lise O tt

Arkivet blev indtil 
m in ansættelse 
ledet af bibliotekar 
Lise O tt. H un bo
ede med sin mand, 
arkitekt og byplan
lægger Stefan O tt, 
i en arkitekttegnet 
villa på Hegnsvej 
få hundrede meter 
fra Hovedbibliote
ket i Nærum . H er 
er kollegaerne på 
besøg hos Lise i 
sommeren 1979. 
Værtinden ses 
stående i baggrun
den. Fotografiet er 
optaget af biblio
tekar Jytte Johan
sen. (HA)

Jeg kan ikke bortse fra, at H elm er har lagt e t godt ord ind for m ig 
hos stadsbibliotekar Annalise Børresen. På det tidspunkt var de begge 
m edlem m er af bestyrelsen for H istorisk-topografisk Selskab, og den 
indflydelsesrige og respekterede stadsbibliotekar fungerede som for
m anden, Roar Skovmands forlængede arm .4’ Sam tidig havde Annalise 
Børresen opbygget en næ r kontakt med de ledende kræ fter i det kom 
m unale styre, hvor hun var bredt anerkendt for sine faglige og ledelses
mæssige kom petencer -  og i øvrig t havde skabt en tradition  for, at kom 
m unalbestyrelsen altid var repræ senteret med et medlem i Selskabets 
bestyrelse -  den gang socialdem okraten Jørgen  Schunck.

I hvert fald blev jeg kaldt til samtale på hovedbiblioteket i N æ rum , 
hvor fru  Børresen residerede, og hvor det lokalhistoriske arkiv var pla
ceret i den nordlige sidefløj. Ansættelsesudvalget, der m ødte m ig den
ne forårsdag på arkivet i N æ rum , bestod af stadsbibliotekar Annalise 
Børresen, form anden for biblioteksudvalget, den konservative H anne 
H øeg, bibliotekar Lise O tt  og sekretær ved arkivet A nne Lise Höck.

Fra samtalen, der foregik i arkivet, husker jeg først og frem m est, 
at bibliotekar Lise O tt, der da havde ansvar for arkivet, stolt frem vi
ste sam lingerne: E n  fornem  fotosam ling, alle lokalaviser og avisudklip, 
sm åtryk og bøger. Jeg havde jo arbejdet og forsket på flere arkiver, men 
vist nok aldrig sat m ine ben på et lokalarkiv, så jeg tillod m ig at spørge 
ind til det basale: arkivalierne. Lise O tts  øjne blev lidt flakkende, før
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Få m åneder før m in ansættelse fejrede Selskabet sit 40 års jubilæum i februar 1982. Jeg har en fornemmelse 
af, at det var ved denne festlige lejlighed, at tankerne om et professionelt lokalarkiv på GI. Holtegård blev til 
virkelighed. Bestyrelsen siddende forrest fra venstre: Boghandler Mogens Funch, stadsbibliotekar Annalise 
Børresen, viceborgmester U lrich Schou (C), ingeniør W erner Ruff. Bagerst fra v.: M useum sinspektør N ina 
Fabricius, advokat Eigil Koefoed, journalist Ady Rechnitzer, formanden Roar Skovmand, etnolog Anita 
Mikkelsen, og historikeren E rik  Helm er Pedersen. De to sidstnævnte blev siden formænd i foreningen, og 
Anita Mikkelsen er det i skrivende stund, siden 2006. Foto optaget af E. Irving før festmiddagen på Søllerød 
Golfklub den 26. februar 1982. (HA)

hun hev to  sorte arkivkasser ned fra det fjerneste reolhjørne og der
fra frem drog nogle læg med re t fåtallige papirer fra forskellige lokale 
foreninger og enkelte personer. Jeg  nåede lige at tænke, at her var en 
opgave for en historiker, der gerne vil bygge et arkiv op fra grunden af.

N avnet Byhistorisk Arkiv undrede m ig også lidt, for selv om  jeg 
ikke kendte m eget til Søllerød, så betød m in interesse for købstæder 
og bydannelser, at jeg da godt vidste, at der ikke var nogen historisk by 
i kom m unen, der bestod af forstadsbebyggelse udviklet om kring  gamle 
landsbyer. N å, siden hen viste det sig, at navnet var inspireret fra Lyng
by, hvor Annalisa Børresens fraskilte m and Aage Børresen var stads-

Byhistorisk
A rkiv
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T il jubilæumsfesten den 26. februar 1982 deltog bestyrelsen med ægtefæller. H er er de alle samlet ved 
indgangen til Søllerød Golfklubs restaurant. Fra højre: Tage og Anita M ikkesen, T rørød, W erner Ruff, GI. 
Holte, G rethe og E rik  H elm er Pedersen, Nærum . Eigil og Ady Rechnitzer, Søllerød, Elsebeth Koefoed, 
Holte, Annalise Børresen, GI. Holte, E sther Ruff, GI. Holte, Benedicte og U lrik  Schou, Søllerød, Eigil 
Koefoed, Holte. N ina Fabricius, Søllerød Museum, Roar og Inger Skovmand, Skodsborg og endelig 
Mogens og johanne  Funch, Holte. Foto: E. Irving. (HA)

Litteratur om
Søllerød
Kommune

bibliotekar og dér i 1970’erne havde været med til at opbygge “Byhisto
risk Sam ling” på Frieboeshvile med Jeppe T ønsberg  som leder.

D et var helt k lart, at m an i lillebror-kom m unen Søllerød havde ladet 
sig inspirere af Lyngbyarkivet, og det var derfor, at m an nu søgte en p ro 
fessionel h istoriker til at udbygge det lokale arkiv, der siden 1950’erne 
havde været varetaget af skiftende bibliotekarer i N æ rum .

Lise O tt  og hendes forgængere J. B. Friis-H ansen og F inn  Siente 
havde stået for registreringen af den om fattende litte ra tu r om  Søllerød 
Kom m une. E t pioneerarbejde der blev påbegyndt i 1968 og afsluttet i 
1984 med en bibliografi på 6.715 værker, der på den ene eller anden 
måde om handler vor egn.9 På den måde overtog jeg et arkiv, hvor der var 
lagt et solidt bibliografisk fundam ent; men hvor jeg sam tidig godt kunne 
se, at jeg som historiker kunne bidrage med noget nyt.

E n  anden undren, der snart meldte sig, og som skulle det senere vise 
sig havde afgørende betydning for m in karriere i Søllerød, var, at der
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Gl. Holtegård 
som, Kulturcenter

Anne Lise Höck

jo lå et kom m unalt ejet m useum  på M othsgården i Søllerød. D et var 
etableret få år tidligere i 1973-74 som borgm ester E rik  Ø igaards sidste 
stø rre  em bedsgerning. Stadsbibliotekar A nnalise Børresen havde tyde
ligvis haft en afgørende hånd med i spillet om  dette statsanerkendte m u
seum. O g set i bakspejlet m åtte jeg undre m ig over, at en femte kvinde 
ikke havde været med til ansættelsessam talen i foråret 1982: m useum s
inspektør N ina  Fabricius.

F l y t n i n g e n  a f  a r k i v e t  t i l  G l . H o l t e g å r d

M en jeg fik altså jobbet, og i som m eren 1982 havde jeg andet at tænke 
på. E gentlig  var det m eningen, at jeg skulle være begyndt i april eller 
maj, m en på g rund  af mine opgaver ved stationsbyprojektet for Statens 
H um anistiske Forskningsråd fik jeg lov at vente med at tiltræ de til 1. 
juni 1982. D et blev en hektisk sommer, hvor hovedopgaven lød på at 
flytte arkivet fra N æ rum  til den nyrestaurerede kom m unale ejendom 
Gl. H oltegaard. K om m unen havde ved et m ageskifte med den lokale 
golfklub i 1976 overtaget hofbygm ester Laurids de T h u rah s landsted 
fra 1756. I 1979-1982 blev barokhuset gennem gribende restaureret ved 
arkitekten Jørgen  O tt, en bror til bibliotekaren Lise O tts  m and, profes
sor og byplanlægger Stefan O tt.

E gentlig  tro r jeg ikke, at kom m unalbestyrelsen havde gjort sig klart, 
hvad m an ville med det smukke hus og tilhørende landskabelige have. 
M en A nnalise Børresen forstod nok at smede, mens jernet var varm t, 
og inden lokalpolitikerne rig tig  havde fået tæ nkt sagerne igennem  ved
tog de, at hovedbygningen skulle indrettes til det byhistoriske arkiv og 
med det m este af stueetagen til skiftende udstillinger, igen med skelen 
til storebror, Lyngby K om m unes Sophienholm . Staldbygningen i den 
stråtæ kte sidefløj blev om tren t sam tidig reserveret til et m useum  for de i 
m idten af 1970’erne udgravede stenalderbopladser ved Vedbæk, de sen
sationelle Vedbækfund. På en 99 år løbende aftale med N ationalm useet 
blev Vedbækfundene deponeret og udstillet på Gl. H oltegård fra 1983.

T il arbejdet med at ordne og pakke arkivet var vi to. Foruden m ig 
den halvtidsansatte, vidunderlige sekretæ r A nne Lise H öck. H u n  var og 
er g ift med arkitekten H enrik  H öck  i Øverød. O g jeg kan ud tøven sige, 
at det var A nne Lise, der vakte den interesse for arkitektur, som siden 
har forfulg t m ig i sto rt set alt, hvad jeg har skrevet. M en når vi ikke 
snakkede kom m unens bygningskultur gjaldt det jo så om  at få flyttet 
arkivet op til de nyistandsatte lokaler på Gl. H oltegård. H er var arkivet 
blevet tildelt den gamle spisestue t.h. for indgangen som kontor og det
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I  røg og damp

Malerisamlingen

store sydlige rum  som læsesal + hele overetagen til arkivalier og køkken.
D er blev ikke sparet på noget den gang. Vi kunne købe det bedste 

kontor- og arkivudstyr, blot skulle det kvalitetsmæssigt matche den for
nem m e GI. H oltegård. E n  lokal snedker designede reoler til læsesalen 
og specielborde efter m in anvisning inspireret af m ine gode studieår 
i den vidunderlige læsesal på D et kongelige Bibliotek i 1970’erne. O g 
A nne Lise sørgende hele tiden for at æstetikken var i højsædet. Jo, det 
blev et prag tfu ld t arkiv, hvor A nne Lise og jeg residerede, snart bistået 
af m in gamle studiekam m erat fra H elm ers udvandrerhold, Lars Sche- 
ving. D et var mens fru  Børresen, som hun jo altid blev kaldt, endnu 
kunne finde penge til arkivet med god hjælp af den kom petente og evigt 
rygende bogholder Viola Lewerkhuusen.

Viola var ikke den eneste der røg. D en gang røg vi vist sto rt set alle 
sam m en, og jeg husker i som m eren 1982, at en af arkitektens Jørgen 
O tts  store plager var brandalarm en i køkkenet på GI. H oltegård. D en 
gik i gang, hver gang vi tændte en smøg oppe på loftet, hvor vi selvføl
gelig ikke m åtte ryge af hensyn til den fredede bygning. M en da Jørgen  
O tt så under et længerevarende ophold på loftet tændte en af sine Kings, 
og alarm en straks gik i gang, kan det nok være, at den alarm  blev fjernet, 
og de følgende år blev alle frokostpauser på 1. salen på GI. H oltegård 
afsluttet med en velfortjent cigaret eller italiensk cerut.

Episoden med Jørgen  O tt er også med til at tegne billedet af, at re 
staureringsarbejdet på GI. H oltegård langt fra var afsluttet, da arkivet i 
juni-juli-august m åned 1982 flyttede op til det pragtfulde sted. D et blev 
til nogle re t besværlige julidage, hvor bl.a. arkivets store m alerisam ling i 
flere uger var hensat i en skurvogn på gårdspladsen foran GI. H oltegård.

M alerisam lingen var endnu en af overraskelserne på m it nye job. 
H vorfor havde arkivet egentlig ansvar for denne kostbare samling? Var 
det ikke en typisk museumsopgave, når der nu var et statsanerkendt m u
seum  i kommunen? Jeg fornem m ede nok en konflikt her mellem stads
bibliotekaren og m useum sinspektøren; men jeg var jo nyansat og skulle 
ikke rode m ig ud i noget -  endnu. D esuden var der m ange pæne billeder 
imellem, som A nne Lise og jeg med glæde og om hu placerede i arkivets 
læsesal, og hvor der ellers var plads.

S ø l l e r ø d  i d e t  l o k a l h i s t o r i s k e  m a l e r i

At landskabsm alerierne spillede en central rolle i kom m unens historiske 
identitet fik jeg snart lært, og så m eget desto m ere m ærkeligt var det, at 
m useet ikke interesserede sig for den side af sagen. M en det skulle se-
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nere vise sig at være en kæmpe fordel for arkivet og m ig selv personligt. 
N u  skete der foreløbig det, at fru Børresen om kring  den 1. august, da 
vi langt om længe var kom m et nogenlunde på plads på Gl. H oltegård, 
indkaldte m ig til et lille m øde, hvor hun oplyste, at m an havde besluttet 
sig til at åbne Gl. H oltegård den 5. septem ber 1982 med en større fest 
i haven med musik og taler -  og dertil en udstilling  i hovedbygningens 
syv udstillingsrum  i stueetagen. D et sidste skulle jeg stå for, ligesom 
jeg skulle være “toastm aster” ved åbningen, dvs. give ordet til talere og 
præsentere musikken. På det tidspunkt havde jeg vel dårlig t nok holdt en

D et var stadsbib
liotekar A nna
lise Børresen, der 
tidligt opbyggede 
traditionen med, at 
Arkivet indsamlede 
kunstværker med 
m otiver fra egnen. 
H er en overdra
gelsesforretning 
fra 1981, hvor 
kulturudvalgsfor
mand H anne H øeg 
t.v. og Annalise 
Børresen t.h. m od
tager en gave fra 
Poul Rantzau på 
Bergsøefamiliens 
vegne: E t maleri 
af Aage Bertelsen 
og to bronzeplat
ter med Poul og 
Lise Bergsøes 
portræ tter. Foto: A. 
Gitlesen. (HA)
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Birgitta Br ob er g

5. September 
1982

“Søllerød set med 
maler øjne”

tale i m it 28-årige liv, og en udstilling, tak skæbne! D et var ikke lige det 
jeg havde tæ nkt på som opgaverne for en arkivar udi lokalhistorien. M en 
set i bakspejlet må m an sige, at det var udtryk for, at Annalise Børresen 
nærede en utro lig  tillid til sin nye uprøvede arkivar, og hvis der er to 
ting  - ved siden af skriverierne - som jeg kom til at bruge m ine kræ fter 
på i de 29Vi år, jeg fik i kom m unens tjeneste, så var det taler(foredrag) 
og udstillinger.

At jeg var blevet kom m unalt ansat, havde jeg faktisk slet ikke nået at 
tænke næ rm ere over -  og nogen vil sikkert hævde, at jeg aldrig nogen 
sinde rig tig t har opdaget det. M en på GI. H oltegård lærte jeg dog snart 
de kom m unale “rødder” at kende. D et var i den konfliktfyldte tid under 
B irgitta Brobergs enevældige styre. Første gang, jeg m ærkede den halv
dårlige stem ning, var, da kom m unalbestyrelsen besøgte GI. H oltegård 
i juli eller august for at se de nyistandsatte lokaler. Jeg troede i m in 
naivitet, at jeg ville m øde udelt begejstring. M en bagerst i feltet ved 
siden af lille m ig gik arkitekten H arald Plum  fra VS og kom m unalbe
styrelsens enlige V enstrem and E rik  Fabrin og m untrede sig med, hvor 
m ange børn  hovedbygningen kunne rum m e, hvis m an lod den indrette  
til en af tidens stæ rkt efterspurgte børnehaver. Jeg  blev re t chokeret over 
udtalelserne og troede, at m it job som arkivleder var i fare. M en den 
gode A nne Lise beroligede m ig med, at H arald  Plurn havde m eget lidt 
indflydelse på det kom m unale styre og E rik  Fabrin slet ingen. D et var 
de konservative, m an skulle holde sig gode venner med, og de stø ttede 
med Birgitta Broberg i spidsen fuldt ud projektet på GI. H oltegård.

M an havde valgt den 5. septem ber som åbningsdag, fordi byg
m esteren, den store barokarkitekt Laurids de T h u rah , var død netop 
den dag 223 år tidligere i 1759. H vem  der havde fundet på den dybest set 
åndede ide at åbne den dag, ved jeg ikke, men kom m unalbestyrelsen var 
tydeligvis forhippet på at se bygningen i drift. M en hvilken udstilling 
skulle jeg stå for? Fru Børresen havde form odentlig  tæ nkt på noget med 
arkivets fotosam ling, men overlod det fuldstændig til m ig at bestem m e, 
og nu kom m alerisam lingen m ig igen til gode.

I som m eren 1982 havde fru  Børresen overladt m ig endnu en opgave, 
som var helt ny for mig, nem lig at læse korrek tu r på et m anuskript: 
Bogværket, “Søllerød, set med m alerøjne” af kunsth istorikeren Laura 
Jacobsen skulle udgives af H istorisk-topografisk Selskab.10 D er var tale 
om en relativt kortfa tte t gennem gang af kunstværker med m otiver fra 
kom m unen med en dertil hørende m eget om fattende reg istran t over de 
2.075 værker med de lokale motiver, som m an på det tidspunkt kendte. 
Bogen var re t kedelig, og jeg ved ikke, om der var megen kvalitet over
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Om slaget til 
udstillingskatalo
get fra min første 
udstilling på Gl. 
H oltegård, 1982.

På katalogets bag
side var stueeta
gens rum fordeling 
vist med forhal, og 
de to arkivrum , 
samt udstillin
gens opbygning i 
stueetagens øvrige 
syv rum.
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Forgående side: 
M aleri af Andreas 
Juuel: Udflugt til 
Vedbæk Krohave, 
1853. Det var dette 
maleri, jeg lånte i 
V iborg til udstil
lingen på 
GI. Holtegård i 
sommeren 1982 - 
og senere i 1990 
fik lejlighed til 
at erhverve til 
Søllerød M useum 
på Auktion i 
London, for 10.000 
£. (RM)

Kakkelovns
skærmen fra  
GI. Holtegård

Andreas Juuels 
Vedbækmaleri

m in korrekturlæsning. R egistranten var til gengæld en guldgrube for 
den, der søgte et overblik over kom m unens kunst, og hvor de enkelte 
værker befandt sig. R et h u rtig t besluttede jeg m ig for, at her lå g ru n d 
laget for en kunstudstilling  med værker fra Søllerødegnens maleriske 
nære og især fjernere fortid.

D et blev til en hektisk august m åned med indsam ling af m alerier fra 
nær og fjern -  og vi var kun to: A nne Lise og undertegnede. Selvfølge
lig dannede vor egen kunstsam ling fundam entet, m en sam tidig lånte 
vi værker med lokale m otiver fra både private og offentlige samlinger. 
D e fleste m alerier befandt sig i K øbenhavnsom rådet, m en der blev også 
afhentet billeder i Sydsjælland, på Fyn og i Jylland. Særlig de to værker, 
som jeg selv hentede i det jyske, kom på hver sin vis til at spille en rolle 
senere i m in karriere.

D et ene var en mageløs kakkelovnsskærm med GI. H oltegård og si
defløje som motiv. D en  havde tilh ø rt Ø K -direk tøren  H . N . Andersen, 
der ejede GI. H oltegård fra 1900 til 1911, og den stod nu på herregården 
T irsbæ k ved Vejle Fjord hos efterkom m ere af skibsrederen. I m in  s tu 
dietid havde jeg nok beskæftiget m ig med m iddelalderborge, men ikke 
egentlige herregårde, og under m it besøg på T irsbæ k for at hente den 
unikke kakkelovnsskærm opdagede jeg for første gang, hvilken k u ltu r
arv vore herregårde rum m ede. Vi forsøgte siden at købe kakkelovns
skærmen til GI. H oltegård. K am inen, som den oprindeligt havde stået 
foran, var endnu eksisterende i e t af udstillingslokalerne. M en familien 
ville ikke af med klenodiet. H vordan skærmen kom re tu r til T irsbæk, 
husker jeg ikke. M en dybest set m ener jeg stadig, at den hører til på 
GI. H oltegård.

D et andet maleri, jeg hentede i Jylland, befandt sig i en privatlejlighed 
i centrum  af Viborg. D et var et herligt stykke guldalder fra Vedbæk malet 
af Andreas Juuel. M otivet var en familieudflugt til Vedbæk K ro i koleraå
ret 1853. M aleriet indeholdt alt, hvad man kunne forlange af stem ning og 
detaljer fra det gode landliggerliv i Vedbæk i midten af 1800-tallet. E fter 
udstillingen på GI. H oltegård blev også dette maleri re turneret til sine 
ejere i Viborg. M en små 10 år senere, da jeg som nyudnævnt m useumsin
spektør var tiltrådt stillingen som leder af M useet på M othsgården i slut
ningen af 1980’erne, blev jeg gjort opmærksom på, at Andreas Juuels Ved- 
bækmaleri var sat til salg i C hristie’s auktionshus i London. M en ved hjælp 
af den i 1986 tiltrådte borgm ester Fabrin og hans kontakter til et lokalt 
fond, J. R Christiansen, lykkedes det på m ålstregen at hive m aleriet hjem 
til Danm ark. D et har siden været et af M useets skattede klenodier, som 
vi blandt andet byggede vores faste udstilling om Vedbæk op om kring."
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“Søllerød i det 
lokalhistoriske 
maleri”

N å, tilbage til udstillingen i 1982. D et lykkedes at indsam le 257 m a
lerier, akvareller og tegninger med lokale motiver, og udstillingen fik 
titlen “Søllerød i det lokalhistoriske m aleri”. Jeg havde som sagt aldrig 
før prøvet at lave udstillinger, men jeg havde da været på kunstm useer 
og irrite re t m ig over, at de udstillede værker aldrig hang i num m erræ k
kefølge. A nne Lise sagde m ig m ærkeligt nok ikke imod, og det blev der
for besluttet, at billederne på vor udstilling  skulle hænge i rækkefølge, 
således at m an begyndte med nr. 1. og endte med nr. 257. D ertil kom, at 
værkerne skulle fordeles efter deres lokalitet, således at Søllerød K om 
m unes syv bydele (H olte, Øverød, Søllerød, N æ rum , GI. H olte, Vedbæk 
og Skodsborg) havde hvert sit udstillingslokale i hovedbygningens syv 
rum . D et var ikke ligefrem  at gøre det let for sig selv. M en det lykkedes
-  lige indtil borgm ester B irgitta Broberg lagde vejen forbi få dage før 
udstillingsåbningen.

For at få det hele til at gå op havde vi m åtte supplere vægpladsen 
på GI. H oltegård med skærmvægge lånt på biblioteket. Jeg husker, at 
de forholdsvis få landskabsm alerier fra T rø rød  og N æ rum  m atchede

Borgmester i Søllerød, 
Birgitta Broberg, på 
talerstolen ved indvielsen 
af GI. H oltegård den 5. 
september 1982. Foto. 
H enrik Ruff. (HA)
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Foregående sider:
Øverst til venstre: Indvielsen af GI. Holtegård fandt sted i smukt sensommer-solskin 1982 og med deltagelse 
af flere hundrede indbudte personligheder fra kommunen og kulturlivet. Annalise Børresen fandt sin egen 
plads på plænen i Holtegårds smukke landskabshave, hvor hun både kunne overskue tilstrøm ningen og høre 
dagens talere. På stolerækken yderst bagved fru Børresen ses i øvrigt skoleinspektør Jørgen Berg fra Nærum , 
som jeg senere i mange år skulle komme til at arbejde sammen med om kring udstillinger og artikler til Søl
lerødbogen. Foto: H enrik Ruff (HA)

N ederst til venstre: Hovedtaleren ved åbningen af GI. Holtegård i september 1982 var lederen af Skagens 
Museum, Knud Voss, der her ses i samtale med drivkraften bagved kulturcentret på GI. Holtegård, stadsbib
liotekar Annalise Børresen. (HA)

Øverst til højre: Blandt gæsterne ved indvielsen af GI. Holtegård var den ansete arkæolog Roar Skovmand 
og den endnu mere kendte arkitekt Steen Eiler Rasmussen. T.h. Skovmands hustru Inger og en ung mand af 
familien, der vistnok var chauffør for selskabet. M ødet med Steen Eiler Rasmussen (1898-1990) førte i øvrigt 
til, at jeg senere fik lejlighed til at ordne hans privatarkiv, og under mine ophold i hans fantastiske villa i 
Rungsted skærpedes min interesse for arkitekturhistorien. Foto: H enrik Ruff. (HA)

N ederst til højre: Det var stadsbibliotekar Annalise Børresen, der tidligt opbyggede traditionen med at Arki
vet indsamlede kunstværker med motiver fra egnen. H er en overdragelsesforretning fra 1981, hvor kulturud
valgsformand H anne H øeg t.v. og Annalise Børresen t.h. m odtager en gave fra Poul Rantzau på Bergsøefami- 
liens vegne: Et maleri af Aage Bertelsen og to bronzeplatter med Poul og Lise Bergsøes portræ tter. Foto: A. 
Gitlesen. (HA)

m eget godt med, at disse bydele blev tildelt det m indste rum . T il gen
gæld havde vi problem er i GI. H oltegårds centrale rum , havestuen, hvis 
høje paneler ikke gav plads til re t m ange kunstværker. D et fornem m e 
rum  havde vi reserveret til Søllerød. M en bortse t fra Vedbækkysten var 
Søllerød by og partierne om kring  Søllerød Sø de motiver, som m alerne i 
guldalderen søgte. Vi løste derfor problem et med de m ange kunstværker 
fra Søllerød ved at stille en 4-6  skærmvægge op på de m ørke m ahogni
gulv i havestuen. O g jeg var tem m elig stolt, da jeg kunne præsentere 
borgm esteren for en færdig udstilling ophæ ngt - med to  studenter som 
m edhjælpere -  fra nr. 1 til nr. 257.

Kampen med F ru  Broberg så ikke pointen, m en til gengæld skærmvæggene i have-
borgmesteren stuen. “De skærmvægge skal væk”! erklærede hun. Jeg dem onstrerede 

m in ikke-kom m unale opdragelse ved blankt at afvise m uligheden, da 
det jo handlede om nr. 1 til nr. 257, og så kunne m an jo ikke bare trække 
20 num re ud m idt i det hele. Da “jern-ladyen” 20 m inu tter senere skum 
mende af vrede forlod GI. H oltegård stod skærmvæggene der stadig; 
men jeg var godt klar over, at m it job var i fare. Broberg havde da også 
straks ringet til fru  Børresen og bedt hende “ordne sagen”, og det lyk
kedes faktisk med et kompromis.

Vi fjernede udstillingsvæggene fra havestuen på åbningsdagen. De 
blev stillet i kælderen, hvor man så kunne se de m anglende num re, og
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Gunnar
Sandfeld

Knud Voss

dagen efter fik vi lov til atter at opsætte dem  i havestuen, således at ud
stillingen kunne beses i den for m ig så vigtige num eriske rækkefølge.

T il historien bør tilføjes, at jeg aldrig siden fik nogen konflikter med 
Birgitta Broberg, m en tvæ rtim od opretholdt en god kontakt med hen
de, også efter hun var flyttet fra kom m unen til Rungsted. H endes røde 
spadseredragt, som hun blev po rtræ tte re t i på N iels Strobæks frem ra
gende m aleri (1987) på rådhuset, donerede hun  faktisk til Søllerød M u
seum ved årtusindskiftet.

T il udstillingen i 1982 producerede vi også et tryk t katalog med regi
strering af de 257 kunstværker og en tekst af m ig om  motiverne fra de syv 
bydele. At vi nåede alt dette -  to  m ennesker -  på praktisk taget en måned, 
begriber jeg ikke i dag. Søllerøds store lokalhistoriker, G unnar Sandfeld 
var da heller ikke im poneret.'2 T il Annalise Børresen, som havde sendt 
kataloget til ham  i Struer, skrev han tilbage: “H a r jeg da levet forgæves?” 
Fru Børresen var fin nok til over for m ig at anerkende tidspresset, og at 
jeg var helt ny i gårde. Hvad hun skrev til Sandfeld, ved jeg af gode grunde 
ikke. M en det lærte mig, at der blev holdt øje med kvaliteten af de lokal
historiske skriverier i Søllerød. G odt det samme, og selv om jeg nu var 
udkom m en, var jeg godt klar over, at jeg ikke var fuldkommen.

M in  egentlige ilddåb blev den smukke sensom m er søndag den 5. 
septem ber 1982. GI. H oltegårds park var line t op til fest med telte med 
udskænkning, musikpavillon, talerstol og prom inente gæster. Jeg skulle 
som næ vnt være toastm aster og lagde stæ rkt ud med at præsentere den 
unge klassiske blæserkvartet og skabte ufrivilligt m oro ved at lancere, at 
en af m edlem m erne spillende på en fago. Jeg fik vist re tte t det til fagot, 
m en læ rte ved den lejlighed endnu en væsentlig ting  om  vor kommune: 
D annelsesniveauet var over landsgennem snittet, og skulle m an gøre 
karriere her, så gjaldt det om til en vis grad at følge det højere borger
skabs spilleregler, men selvfølgelig også at være sig selv. D et sidste har 
nu aldrig faldet m ig svært.

H ovedtaleren den 5. septem ber 1982 var kunsthistorikeren K nud Voss 
fra Skagens M useum, ekspert på Søllerødegnens bygningskultur og Lau
rids de T hurah . H an  kunne sin lektie, men nogen stor taler var han ikke. 
D et var jeg bestem t heller ikke selv, og ved m ine første foredrag, bl.a. 
nede i rådsalen på Arne Jacobsens rådhus undrede jeg m ig i begyndelsen 
over, at de døve altid satte sig nede bagved: N æppe havde jeg begyndt m it 
omstændelige foredrag, før det lød fra bagerst i salen “Jeg kan ikke høre 
noget”! D et kunne m an også lære af -  og jeg tro r nok at m it taleorgan 
siden har været lagt i et leje, hvor de fleste har kunnet høre.
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Søllerøds store lokalhistoriker G unnar Sandfeld fyldte 90 år den 26. april 1998.
Dagen blev fejret hos datteren i Vanløse. Fra Søllerød var m ødt Annalise Børresen,
Erik H elm er Pedersen, Niels Peter Stilling og Sandfelds barndomsven Carl Dueholm 
Poulsen fra Carlsminde på Søllerødvej. T il Annalise Børresens største fortjenester 
hører kontakten til historikeren G unnar Sandfeld i 1960’erne. Den førte til Sandfelds 
storværk om egnens historie: ’’Søllerød, som det var engang”. De syv bind blev udgivet 
i årene 1972-80. Kom binationen af fru Børresens energi om kring bogproduktionen 
og Sandfelds skrive- og fortællelyst var ganske enestående. Værket, der var den hidtil 
største lokalhistoriske udgivelse i Danm ark, vakte behørig opsigt også i faghistoriske 
kredse. I dag ville man næppe gribe lokalhistorien an som G unnar Sandfeld, men hans 
pionerværk er fortsat uomgængeligt, hvis m an vil forstå vor egns historie. Foto: Ole 
Tage H artm ann. (HA)

A r k i v e t  o p b y g g e s  p å  G l .  H o l t e g å r d

E fter tre  hektiske m åneder meldte hverdagen sig endeligt i september. 
D et havde været tre  nyttige m åneder, der i praksis form ede sig som om 
et lynkursus for en nybegynder udi Søllerødegnens lokalhistorie, og 
med en kapacitet som G unnar Sandfeld til at puste sig i nakken, var jeg 
på det rene med, at der ikke var plads til m ange fejl.

N u  handlede det om kunder i butikken og indsam ling af arkivalier. 
D et var jo ikke sådan, at folk ligefrem kom storm ende til, men de, der 
kom, m edbragte ofte papirer og fotos, som de m ente skulle indlem m es i 
det nye smukke arkiv. O g allerede i de første efterårsm åneder fik jeg syn 
for sagen om, at arkivets gæster var seriøst interesseret i lokalhistorien,
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Anne Lise Höck 
på Gl. Holtegård i 
færd med at identi
ficere et historisk 
foto ved hjælp af 
arkivets store avis
samling. Foto: Jens 
Johansen, ca. 1990. 
(HA)

Den rige 
lokalhistorie

Museet

og for at jeg skulle give dem et modspil, var jeg nød t til at kende m in 
Sandfeld, E iler N ystrøm  og Per Thom assens værker om  egnen. Så der 
blev læst flittig t på lokalhistorien i efteråret 1982. Blandt arkivets første 
kunder var flere, som jeg siden fik et næ rt samarbejde med. Skolein
spektør fra N ærum gårdskolen Jørgen  Berg skulle vist i første om gang 
blot snuse lidt til, om atmosfæren på arkivet passede ham. D et synes at 
være tilfældet, for det er jo siden blevet til en lang række frem ragende 
lokalhistoriske artik ler i Søllerødbogen forfattet af Jørgen  Berg. Lærer 
Jørgen Basland var den første, der for alvor brugte  vores velindrettede 
læsesal til sine indgående studier af N y  H olte Skoles historie. E tnologen 
Inger H artb y  kom for at se næ rm ere på vore folketællinger, og stod i de 
følgende år for transkrip tionen  af de fire ældste folketællinger.75 O g så 
stiftede jeg bekendtskab med arkitekten Jens Johansen fra N æ rum , som 
siden skulle blive m in  nærm este medarbejder, men her i første om gang 
med sit beskedne væsen alene bad om  at se næ rm ere på et par ældre m a
trikelkort i vor fine kortsam ling.

D e eneste vi ikke så m eget til var M useets folk. K un n år der blev 
stillet specifikke lokalhistoriske spørgsm ål til m useumsfolkene hø rte  vi 
fra dem, eller re ttere  de sendte “de besværlige kunder” videre til os. O g 
uden at vi tæ nkte næ rm ere over det, passede det os helt fint, at M useet 
på den vis så at sige overlod varetagelsen af lokalhistorien til os, mens de 
selv opererede på et hojere -  statsanerkendt - niveau.

På det tidspunkt var arkivets stab blev voldsom t forøget med en stu 
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Hans Ellekilde

Poul
Kristensen -
grafisk
virksomhed

Årbog 1984

denter medhjælp på deltid. O g det kan nok være, at Lars Scheving og 
jeg fik registreret arkivalier i efteråret 82 og i 1983, mens den søde og 
venlige A nne Lise passede den øvrige forretning. På den måde fik vi på 
relativ kort tid opbygget et arkiv, som vi selv anså for både velordnet 
og professionelt. E t af de helt store scoops var, da vi, via en kontakt til 
G ustav H enningsen fra D ansk Folkem indesam ling, fik overdraget vor 
første store lokalhistoriker H ans Ellekildes privatarkiv.'4

S ø l l e r ø d b o g e n

D et var også på den tid, at Søllerødbogen holdt sit indtog som en del af 
dagligdagen på arkivet. Søllerødbogen havde fra Selskabets stiftelse i 
1942 været Historisk-Topografisk Selskabs ansigt ud ad til. M ed H ans 
Ellekilde som redaktør var årbogens første storhedstid årene om kring 
1950, hvor frem ragende og lærde artik ler om Sollerødegnens spænden
de h istorik  dom inerede Søllerødbogen. Senere havde Ellekilde sit hyr 
med at finde forfattere til årbogen, og til flere af årgangene var han ene
forfatter. I de sidste år før hans død i 1966 kunne m an heller ikke være 
helt sikker på, om  årbogen overhovedet udkom.

D en energiske Annalise Børresen tog h u rtig t over og lagde i 1966- 
67 ud med en ren billedårbog. M en hendes virkelige scoop som redaktør 
fulgte, da hun i 1970 fik årbogen designet af den kendte grafiker E rik  
Ellegaard Frederiksen og try k t hos det anerkendte Poul K ristensens 
bogtrykkeri i H erning. Søllerødbogen 1970 blev belønnet af foreningen 
for dansk boghåndværk for fornem t bogtryk, og i årene herefter udkom  
den lille kvadratiske årbog regelm æssigt med Annalise Børresen som 
redaktør.;>

D en første Søllerødbog, jeg kom i berøring  med, var årbogen 
for 1983. D en indeholdt artik ler af lektor M ogens Iversen, bibliotekar 
M ichael Sinding og major E rik  Sinding sam t af arkitekten Viggo Sten 
M øller. D e tre førstnæ vnte blev alle m edlem m er af den studiekreds om 
vor lokalhistorie, som vi etablerede i slutningen af 1980’erne, og Viggo 
Sten M øller fik jeg snart et næ rt samarbejde med i forbindelse med hans 
e rindringer fra barndom m ens Søllerød .16 D et var ikke fordi, jeg havde 
noget med redaktionen af årbogen 1983 at gøre, m en alle forfatterne 
lagde deres vej om kring  arkivet, først og frem m est i forbindelse med 
illustrationerne til de enkelte artikler.

Anderledes med den følgende årbog. D et var stadig A nnalise B ør
resen, der stod med ansvaret som redaktør, og hun pålagde m ig at ud
færdige en beretn ing  til årbogen 1984 om de første IVi år med arkivet
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Udvandrings- 
konferencen på 
GI. Ho/tegård, 
1983

Nye ansigter

’’Vagtskifte” i 
Historisk-topogra- 
fisk Selskab ved ge
neralforsamlingen 
på Søllerød rådhus 
den 10. maj 1984. 
T.h. Selskabets af
gående formand 
Roar Skovmand og 
t.v, den ny formand 
Erik Helmer Peder
sen. I midten den 
stærke tovholder, 
stadsbibliotekar 
Annalise Børresen.
I det allerfjerneste 
hjørne anes de 
håbefulde arkivarer 
Jesper Boysen og 
Niels Peter Stilling 
Foto: E. Irving. (HA)

på GI. H oltegård .27 H ovedartiklen til årbogen blev skrevet af vor gamle 
universitetslærer -  og kom m ende form and for Selskabet -  E rik  H elm er 
Pedersen, og både Lars Scheving og jeg hjalp til. D et foregik ved, at 
Lars indsam lede kildem aterialet, og jeg stod for billedsiden. D et endte 
med den hidtil største artikel i Søllerødbogen .18 O g derm ed var m it re 
daktionelle arbejde vel egentligt begyndt.

Inden da havde H elm er, Lars Scheving og jeg u dny tte t GI. H olte- 
gårds m uligheder på en ny og alternativ måde som konferencecenter. 
D et var -  og er bygningen -  fantastisk velegnet til, m en det har kom 
m unalbestyrelsen desværre aldrig rig tig t anerkendt. Selv om et arkiv 
jo ikke traditionelt forbindes med udstillinger, kan det nok være, at vi 
benyttede os af de uanede m uligheder, der lå i hovedbygningen i 1983- 
84. D e t blev til adskillige udstillinger og som sagt en in ternational kon
ference om  det emne, der havde optaget m ig siden studieårene: U dvan
dringen til N ordam erika. I septem ber 1983 arrangerede vi en 4 dages 
konference om em net på GI. H oltegård med deltagelse af historikere 
fra hele Skandinavien og U SA.W D e succesfulde dage på GI. H oltegård 
resulterede i øv rig t i, at vi alle tre  blev inviteret til en tilsvarende konfe
rence på U niversity of W isconsin i M adison året efter, og at Lars og jeg 
efterfølgende fik lejlighed til at gennem rejse M idtvesten i sensom m eren 
1984.

M en livets alvor træ ngte sig også på nu i 1984, hvor både fru  B ørre
sen og Selskabets form and R oar Skovmand (1908-1987) trak  sig tilbage
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fra ledelsen af Selskabet. E rik  H elm er Pedersen blev den ny form and, 
og den nyansatte stadsbibliotekar K aren Lunde C hristensen indtrådte i 
bestyrelsen sammen med undertegnede.

I forbindelse med sin planlagte fratræ den som stadsbibliotekar havde 
Fru  B ørresen også besluttet sig for, at jeg skulle være Selskabets nye re- 

Årbogen 1985 dak tør fra og med årbogen 1985. H u n  meddelte m ig dette i begyndelsen 
af 1984. Jeg  opfattede det som en tjenstlig ordre, og bukkede pænt. M en 
inderst ind var jeg re t betænkelig ved “udfordringen”, som det bureau
kratisk korrekt hedder i nutidens politisk tilpassede sprogbrug: H vorfor 
havde fru  Børresen ikke bedt m useum sinspektør N ina  Fabricius, der jo 
var m edlem  af Selskabets bestyrelse om at redigere årbogen, og hvem 
skulle i det hele taget skrive?

”M in” første Søl
lerødbog 1985. 
Siden er det blevet 
til redaktørhvervet 
på 30 af slagsen, og 
nærværende årbog 
2015 er nr. 31 i 
rækken. Vi skiftede 
format i 1994 til en 
lidt mere traditio
nel bogform med 
forsidebillede (altid 
et maleri fra egnen) 
og igen i 2005 til 
det nuværende 
format med stift 
bind og fortsta et 
maleri fra egnen 
som omslagsmotiv.

Søllerød
b°geni98c

1' 1 s ton sk- topogra tisk Selskab f  c
Jb f°r  SøU^  K«m »une
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Nina Fabricius

Fra den afgående redaktør fik jeg alene overdraget en, så vidt jeg 
kunne se, redaktionsm æssig ret krævende afhandling om  Rude Skov 
1682. G od t nok lød overskriften “Søllerøds sogns grænseland”, men det 
meste foregik på den “forkerte” side af grænsen. N å, jeg havde jo arvet 
manus, og redigerede kun med blid hånd i den noget forvirrede artikel. 
O g så kom redningen heldigvis fra anden side. D et begyndte med N ina 
Fabricius, der her 10 år efter M useets åbning henvendte sig til m ig i 
efteråret 1984 og tilsyneladende lidt nervøs for m in reaktion pænt bad 
om at m åtte præsentere M useets hidtidige virke i årbogen. Jeg sagde 
selvfølgelig straks ja, og dertil tak  og fornem m ede, at her løstes op for 
en langvarig konflikt, som jeg dybest set aldrig har forstået.

O m tren t på samme tid kontaktede den tidligere gym nasielærer ved 
FLG., Johannes H offm eyer m ig og foreslog en artikel om  det Sønderjy
ske foreningsliv i Søllerød, som han selv havde været en del af. Floffme- 
yer boede nu i Jylland, m en breve med frim ærker på og kopier blev sendt 
frem  og tilbage, og hans artikel faldt i fin tråd  med, at vi netop havde 
fået overladt Flans Ellekildes privatarkiv.

Selskabets ’’G rand old 
man”, folkemindeforskeren 
Hans Ellekilde (1891-1966), 
sammen med efterfølgeren 
som formand i foreningen 
Roar Skovmand. Fotografiet 
er optaget ved Søllerød Slot 
i forbindelse med et fore- 
dragsarrangem ent den 26. 
september 1965. (HA)
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Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune var i 1970’erne og begyndelsen af 1980’erne styret af tre 
stærke personligheder. De er her samlet på et foto fra Selskabets sensommerudflugt på Vejlesø og Furesøen 
den 9. september 1974. Vejret har ganske unorm alt for Selskabets sensom m erudflugter vist sig regnfuldt. M en 
de tre  ledere ser ud til at have styr på tropperne: Fra venstre stadsbibliotekar Annalise Børresen, Selskabets 
formand, arkæologen Roar Skovmand og Selskabets myndige kasserer, ingeniør W erner Ruff. Foto: Annelise 
Grubbe. (HA)

På M useet var staben nok en gang blevet udvidet med en studenter
medhjælper, historiestuderende Jesper Boysen, der var begyndt på GI. 
H oltegård som m ilitærnægter. M ilitæ rnæ gterne var i de år en vigtig  
arbejdskraftreserve for os, og Jesper B. fik opgaven at registrere de 7 
hyldem eter arkivalier, som H ans Ellekilde havde efterladt sig. O g da Jes
per også gerne ville skrive, var den næste artikel til Søllerødbogen 1985 
hjemme. Jeg  har en svag erindring  om, at Selskabet den gang betalte et 
honorar på 25 kr. pr tryk te  side, og da Jespers artikel fyldte 24 sider var 
der 600 kr. hjemme for bedriften.

På læsesalen sad Inger H artby  med folketællingerne, og det lå lige 
for at spørge hende -  på samme økonomiske betingelser -  om  at skrive 
en artikel om navneskikken, som den kunne læses ud af de ældste fol
ketællinger.
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O. J. Rawerts 
akvareller

Erik Ellegaard
Frederiksens
design

I forbindelse med den første udstilling  på GI. H oltegård i 1982 havde 
jeg opdaget en fantastisk sam ling på 2.000 akvareller fra 1800-tallets 
første halvdel udført af industrim anden Ole Jørgen Rawert. H ans char
m erende små kunstværker stam m ede fra industrielle “opdagelsesrejser” 
i D anm ark og det øvrige Europa 1816-1851. I sensom m eren 1984 fik vi 
m ulighed for at udstille et stø rre udvalg på GI. H oltegård  i samarbejde 
med D et kgl. Bibliotek, hvor akvarellerne befinder sig i nationalbiblio
tekets fine billedsamling. E n  sidegevinst var, at Rawerts akvareller over 
to m åneder blev præ senteret som godnatbilleder i m onopoltv’ets dage 
i 1984 med tekster af undertegnede og m in  kollega Lars Scheving. T il 
Søllerødbogen var det derfor nærliggende at skrive en artikel om den 
del af sam lingen, der rum m er m otiver fra Søllerødegnen, og især fra 
M ølleåens industrier.’"

D et blev således til ikke m indre end 6 historiske artik ler i den før
ste årbog, som jeg stod for. Fra begyndelsen lagdes den redaktionelle 
linje, som jeg siden har praktiseret, at artik lernes rækkefølge er bestem t 
af kronologien, således at årbogen her begyndte med grænselandet i 
1680’erne og endte med M useet i 1970’erne. D ertil kom så bere tn in 
gerne fra Selskabet og den nyindførte trad ition  med en årsberetn ing 
fra Arkivet.

A lt i alt nåede årbogen 1985 op på 199 sider. D et var vist ikke set 
før, og selskabets autoritative kasserer W erner R uff udtrykte da også sin 
betæ nkning  ved om fanget. D et skulle heldigvis ikke blive sidste gang.

D e to  følgende årbøger, 1986 og 87 lykkedes det dog at holde på 
under 200 sider, henholdsvis 176 og 184 sider. Søllerødbogen blev som 
næ vnt try k t i Poul K ristensens anerkendte grafiske virksom hed i H e r
ning, og det kvadratiske design, der var udviklet af E rik  Ellegaard F re
deriksen, skulle m an ikke røre ved -  i hvert fald ikke de første redakti
onsår -  og hvad vidste jeg i øvrig t om  trykn ing  af bøger.

M in  kontakt med Poul K ristensens virksom hed foregik de første år 
med post. A lt var skrevet på skrivemaskiner, og rettelser til m anuskrip
terne blev udført i hånden med blyant eller kuglepen. B illedm aterialet 
blev frem sendt i original og re tu rn ere t efter brug. M ed hensyn til det 
sidste var det en kæmpe fordel at have fuld råderet over billedsam lin- 
gen som arkivleder ved siden af jobbet som redaktør. D et sidste er lidt 
vigtigt, for der var ingen der bragte m ig ud af illusionen om, at redak
tørhvervet ikke  var en del af opgaven som kom m unalansat arkivleder.
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Fra dengang et 
lysbilledeforedrag 
var baseret på 
tung t apparatur 
og carouseller 
med dias. D et var 
både en besværlig 
og tidkrævende 
proces at stille 
sådan et foredrag 
på benene, set i 
forhold til vore 
dages it-teknologi. 
H er fra et foredrag 
i GI. Holte Kirke
i 1990. Foto: Erik 
Borch. (HA)

Mona Hess 
Petersen og 
Vangebocenteret

S t u d i e k r e d s e n  o m  e r i n d r i n g e r

E n anden vigtig, for ikke at sige afgørende ting, der skete i de første 
frugtbare år var etableringen i efteråret 1983 af en studiekreds under 
tem aet “E rindringer fra Søllerød”.2' H er kom med 4-5 års respit m it 
studiekredslederkursus i H illerød  i 1979 m ig i den grad til gode. Æ ren  
for etableringen af kredsen skal dog gives til M ona Hess Petersen fra 
V angebocentret. H u n  havde i årevis ly tte t til de ældre m edborgeres be
re tn inger om livet i det gamle Søllerød og æ rgret sig over, at ingen tog 
notater fra de ofte inform ative, m orsom m e og lærerige beretn inger fra 
svundne tider. En som m erdag i 1983 henvendte hun sig til arkivet for at 
høre, om vi dog ikke havde interesse i de gamles fortællinger. Jeg syntes 
det lød spændende, m en klargjorde fra begyndelsen, at det ikke blev 
med båndoptager, at vi skulle bevare beretn ingerne fra fortiden. M an 
kan ikke slå op i et bånd, og allerede den gang var vi åbenbart på det 
rene med, at dette medie ikke ville holde i m ange år. D et skrevne ord var 
nøglen, og jeg påtog m ig gerne at redigere.

Jeg  skal ikke nægte, at jeg her fra begyndelsen indså, at en sådan skri
vende gruppe ville blive guld værd for de kom m ende års Søllerødbøger, 
og sådan blev det. Fra efteråret 1983 m ødtes vi hver 14. dag, tirsdage kl. 
10-12, til kaffe og fortæ llinger -  og på sigt nedskrevne fortællinger. D et 
viste sig at være fantastisk, det M ona Hess havde igangsat. I 1980’erne 
var det sidste generation, der kunne berette om  1. verdenskrig, 1920’erne
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Nogle af de første 
forfattere fra 
Projektgruppen 
samlet foran GI. 
Holtegård i 1987. 
Fra venstre fhv. 
Assistenshusdirek- 
to r Hans Thueslev, 
fhv. skoleinspektør 
Knud Weise, fhv. 
borgm ester i Bir
kerød Peter Kalko, 
fru Bodil Weise og 
arkivar Stilling med 
overskæg. Foto Lars 
Seheving. (HA)

Erindringer fra  
Søllerødegnen

Projektgruppen

og 1930’erne. En guldgrube for Søllerødbogen -  og en guldgrube for a r
kivaren, der jo hidtil havde læst sig til Søllerødhistorien, m en nu fik den 
suppleret med historier fra det virkelige liv.

H er sad søde, rare ældre m ennesker og delte rundhåndet ud af deres 
historie, mens jeg drak kaffe, lyttede og sugede til mig: Jørgen  M o r
tensen, Lelle (Else M arie Christiansen), K nud og Bodil W eise, Lizzie 
Jørgensen, Tove Bojsen-M øller, Svend O tto  A ndersen, K aren M o rten 
sen, T hea  Bergsveinsson, Bent H ilbert, Tove Poore, C hristian  Schultz 
m.fl. Alle havde de deres historie at fortælle -  og deres fortæ llinger gav 
et helt anderledes nuanceret billede af Søllerødegnen, end de vante og 
overfladiske forestillinger om  det evigt gode liv i den rige forstadskom 
m une. Fra de første to  erindringer af Tove Bojsen-M øller og Jørgen 
M ortensen i Søllerødbogen 1986 og ti år frem  til 1996, findes der hvert 
år en eller flere erindringsartik ler i Søllerødbogen, som er udsprunget 
af dette studiekredsarbejde. H er skal ikke uddeles karakterer, men det 
er altså svært at kom m e uden om “Lelle’s H isto rie”, hvis m an skal frem 
hæve en enkelt af årbøgernes m ange frem ragende erindringsartik ler.22

Efter et par år i erindringsgruppen skilte en lille herregruppe sig ud i 
1986. De ville noget mere end erindringerne. Hvad med studier i egnens 
historie? “Onkel”, tidl. direktør i det hedengangne Assistenshus, H ans 
Thueslev fra Holte, var drivkraften; men det varede ikke længe, før der 
var etableret en lille “elitegruppe” af veluddannede, skrivelystne herrer, og 
enkelte fruer, der ønskede at kaste sig over em ner fra vor egns rige historie.
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Verdenshistorien D et var en stærk gruppe, hvor vi h u rtig t var enige om  at definere 
begynder i m ålsætningen: H istorien  om  Søllerødegnen var det centrale bærende
Søllerød element, men gerne set i et nationalhistorisk og endnu bedre et verdens

historisk perspektiv. Jeg  tro r det var her, at jeg lancerede m it m otto  for 
det videre arbejde med Søllerødhistorien: “V erdenshistorien begynder i 
Søllerød”. M indre kan gøre det. M en i Søllerødbogen 1986 lagde Palle 
Bræstrup godt fra borde med den på en gang internationale og på sam 
me tid m eget lokale historie om kong Frederik 7.s g ro tte  i Skodsborg.

A ret efter var det Thueslev, der skrev den rystende artikel om  Lau
rids de T h u rah s fallitbo: GI. H oltegård, mens Birkerøds tidligere borg
mester, den m untre Peter K alko debuterede som lokalhistoriker med 
beretningen om bryggeriet “H oltegaards Fabriker”.

Arbogen 1988 nærmede sig igen de 200 sider, men Niels Brühl, der i 
1986 havde afløst W erner R uff som Selskabets kasserer, betalte regningen 
til Poul Kristensens trykkeri uden så meget som løfte et øjenbryn. Bogen 
rum m ede da også fire vægtige hovedartikler. Lelles historie h idrørte fra 
studiekredsen om  erindringer, mens to artikler var udsprunget af vores 
’’historikerværksted”, som vi nu kaldte -  og fortsat kalder -  P rojektgrup
pen: D en flittige H ans Thueslev var dukket ned i 1700-tallets tingbø-

I m idten af 1980’erne kom andre kræfter til at styre H istorisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune. 
H er ses selskabets kasserer, revisor Niels Brühl og foreningens formand, lektor E rik H elm er Pedersen. Foto
grafiet er optaget den 17. maj 1990 ved Historisk-topografisk Selskabs generalforsamling i GI. Holte Kirke. 
Foto: Erik Borch. (HA)
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Niels Peter Stilling 
og Roar Skov
mand udforsker 
en bronzealderhøj 
i Skodsborg 1987. 
Fotografiet er op
taget på Lokeshøj 
i forbindelse med 
Roar Skovmands 
sidste arbejde, 
artiklen Lystslotte, 
landsteder og 
kæmpehøje på 
Skodsborgegnen, 
Søllerødbogen 
1988. (HA)

Roar Skovmand 
(1908 - 1981)

ger og præsenterede med udgangspunkt i datidens retssager forrygende 
øjebliksbilleder fra de m ørkere dele af vor egns fortid. Peter Ritsholms 
artikel fortalte den spændende historie om kommunens første havn i Ved
bæk, der blev anlagt så sent som 1917-19. Endelig indledtes årbogen med 
en stor artikel af den tidligere form and professor Roar Skovmand. D en 
handlede om hans hjemegn Skodsborg, hvor Skovmand fik spundet en 
flot ende over oldtidslandskabets samspil med 1700-tallets lyststeder. Jeg 
husker, at jeg i forbindelse med fotografering til artiklen nær havde fået 
ledt professoren på afveje, da jeg mente, at der lå en oldtidshøj tæ t op af 
Vedbæk Kirke, som burde med - i det mindste på et foto. Roar Skovmand 
og jeg fulgtes ad til højen, og stor var vores forundring, da vi nærmede os, 
og så at den store høj var udstyret med en lanterne med ovenlys. Vi kunne 
jo så konstatere, at jeg havde delvis ret, men også kun delvis. D et var rigtig  
nok en gravhøj, men ikke fra oldtiden! D er var jo tale om  familien G røns 
mausoleum fra slutningen af 1800-tallet.2i D et blev desværre Roar Skov
mands sidste skriftlige arbejde, idet han døde den 30. november 1987, Vi 
år før årbogen blev publiceret.
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Axsel Bolvig

E t plagiat

U d s t i l l i n g e r  p å  G l . H o l t e g å r d

I 1983 blev kunsthistorikeren Axel Bolvig (1936-2010) ansat som kunst
nerisk konsulent ved Gl. H oltegård. Fra m in studietid ved H istorisk In 
stitu t på K.U. kendte jeg ham  udm ærket og huskede ham  som en af de 
mest politiserende undervisere i de røde år på K øbenhavns Universitet. 
M aoism en blev dog re t h u rtig t udskiftet med æstetikken i borgerskabets 
Søllerød, og arkivet fik etableret et udm ærket samarbejde med Bolvig, 
der efter ansættelsen som konsulent h u rtig t underskrev sig som “kunst
nerisk leder af Gl. H oltegård”. H an  gav dog god plads til den nyvakte 
interesse for udstillinger arrangeret af arkivet. Vor udstillingsaktivitet 
tog jo i realiteten også noget af presset fra Bolvigs skuldre, og han skulle 
jo fortsat passe sit lektorat ved Universitetet.

Vi fik derfor m ulighed for at arrangere en række spændende udstil
linger i de fantastiske ram m er, som Gl. H oltegård gav. U dstillingen 
1984 af Ole Jørgen  Rawerts akvareller er nævnt, men det er den udstil
ling, der på alle m åder gav m ig den fornødne kundskab om den visuelle 
form idling. M ed det Kgl. Biblioteks billedsam ling, hvor Rawerts 2.000 
akvareller fra 1815-1850 befinder sig, havde vi et fantastisk samarbejde. 
O g den begejstrede Annalise Børresen sørgede for en kontakt til det 
hæderkronede -  og dyre - københavnske trykkeri Langkjær. H er kunne 
man virkelig lære, hvordan en bog blev skabt i skrivemaskinens sidste 
dage: Fornem  layout og solidt bogtryk lå til g rund  for vort smukke lyse
blå katalog: “Rawerts M aleriske Rejser”, og A nne Lise H öck  og jeg var 
med hele vejen i de lærerige stunder på trykkeriet.24

I kølvandet på udstillingen m ødte jeg for første gang den danske 
museum sverdens m indre pæne sider. T il Rawerts sam ling hørte  også 
en række fine akvareller fra Bornholm , og efter at have set udstillingen 
på Gl. H oltegård, hvor enkelte bornholm ske m otiver blev præsenteret, 
besluttede B ornholm s M useum  sig åbenbart for at lave en tilsvarende 
udstilling  om Raw ert på B ornholm  om kring  1820. D et var selvfølgelig 
O K, men hvad der ikke var OK, var at m useet i 1985 til m indste detalje 
plagierede vort katalog uden at kreditere os for ide, layout eller indhold. 
D eres katalog blev try k t på B ornholm s T idende og kostede form entlig 
en brøkdel af vores try k t hos Langkjær i K øbenhavn. De to  kataloger 
står den dag i dag side om side i m in bogreol. M en jeg kender dem fra 
hinanden ved at vores - bibliografisk korrekt - bærer en rygtitel, mens 
am atørernes plagiat er uden rygtitel!25

Som arkiv arrangerede vi hvert år to  udstillinger på Gl. H oltegård 
i 1980’erne. H er skal kun  enkelte nævnes: I 1985 fejrede vi 40 året for
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Foto fra åbningen af Arkivets store udstilling på GI. Holtegård i anledning af 200-års jubilæet for Stavns
båndets ophævelse 1988. Fra venstre arkivleder N. P. Stilling, der netop har hyldet N æ rum -arkitekten Jens 
Johansen for hans bidrag til udstillingen. I forbindelse med udstillingen udgav vi Jens Johansens hovedværk 
”Fra seks landsbyer til syv bydele. Bebyggelsens udvikling i Søllerød Kom m une”. Fra venstre ses endvidere 
E rik H elm er Pedersen, Lizzi Jørgensen fra GI. Holte, arkivsekretær Anne Lise Höck og hovedpersonen, 
arkitekt Johansen og endelig arkivmedarbejder Edith  Andersen. Foto: Ida Lindquist. (HA)

befrielsen med en stor fotoudstilling på gården. E gentlig t var det for
bløffende, at vi kunne fylde alle syv udstillingslokaler med lokale fo to
grafier fra besættelsen og befrielsen. Vi havde faktisk så m ange, at vi 
udstyrede en række fotografier fra modstandsbevægelsens parader foran 
rådhuset i majdagene 1945 med persiske undertekster, forfattet af to ira
nere, vi havde i jobtilbud på Arkivet. D et blev vi ikke populære på. 

Fotograf og I 1986 genoptog vi samarbejdet med D et kgl. Bibliotek. D et hand-
maler lede om landskabsmaleren Sigvard H ansens efterladte sam ling af glas

pladenegativer optaget i begyndelsen af 1900-tallet. M aleren boede en 
årrække på Morlenesvej i I lolte og var gift med kommunens første kvin
delige repræsentant i Sognerådet, A nna Sigvard H ansen (1871-1954).20 
På arkivet havde vi m odtaget en stø rre  sam ling af nogle af de første
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Skønt E rik Fabrin 
udadtil ikke gav 
udtryk for den sto
re lokalhistoriske 
interesse, var han 
en vigtig medspil
ler ved mange af 
vore initiativer. Da 
fhv. afdelingschef 
i Undervisnings
m inisteriet E rnst 
Goldschm idt tid
ligt i 1990’erne blev 
en af mine vigtigste 
samarbejdspart
nere, var Fabrin 
helt med på, at vi 
her havde fundet 
en dygtig skribent, 
som kunne følge op 
på beskrivelsen af 
kommunens politi
ske liv og udvikling 
i 1900-tallets sidste 
fjerdedel. H er et 
foto fra præsenta
tionen af G old
schmidts bog “I tre 
borgm estres tid” 
på rådhuset i Holte 
i 2001.
Fra v. E rnst 
Goldschmidt, 
borgm ester Erik 
Fabrin og N. P. 
Stilling. Der var 
fuldt hus i rådsalen, 
selv om det ikke 
lige frem går af 
dette foto. Foto: 
Ole Tage H art
mann. (HA)

Huse Huse Huse

farvefotografier optaget i D anm ark. Fotografen var Sigvard Flansen, 
der form entlig  var den første danske maler, der udnyttede farvebilledets 
m uligheder i sin kunst. K un få fotos var fra vor egn, og det var derfor 
na tu rlig t at overlade denne billedskat til D et kgl. Bibliotek, der til 
gengæld finansierede udstillingen på Gl. H oltegård.

Senere i 1986 stod vi for den første større  arkitek turudstilling  i kom 
m unen, da vi m ed udstillingen “H use H use H use” præsenterede byg
n ingskunsten, byplanlæ gning og forstadsudviklingen i Søllerød i en h i
storisk kontekst. D et førte til e t langvarigt og frug tbart samarbejde med 
Søllerød-arkitekter som Jens Johansen, F inn  M onies, G e rt E dstrand og 
Steen Estvad Petersen. I den forbindelse bø r også nævnes, at Arkiv og 
M useum  nød godt af den dybest set ulykkelige ordning om kring  lang
tidsledige. D et eneste, jeg med lidt stolthed kan sige her, er, at vi trods 
alt formåede at tilbyde et ordentlig t og fagligt arbejdsmiljø. T ilre tte læ g
gelsen af udstillingen skyldtes den da arbejdsløse arkitekt Keld N issen 
(1939-1996) som i den gode holdånd, der beherskede G l.H oltegård skab
te et bygningshistorisk kunstværk, som det var sm ertefuldt at tage ned.

M en alle udstillinger har deres tid. O g det er i virkeligheden det vær
ste ved udstillingsarbejdet. Form idlingen gennem  det skrevne ord har 
jo en anderledes længerevarende effekt, vil m an som forfatter gerne tro, 
mens udstillinger er og bliver en kortvarig form idling. Alligevel fik ud
stillingen H use H use H use en afgørende og mere vidtrækkende betyd-
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LI. Frederiks- 
lund

ning, idet det var den udstilling  i E rik  Fabrins første år som borgm ester, 
der viste, at der var e t Arkiv på GI. H oltegård, som m agtede lidt mere 
end de rutinepræ gede arkiveringsopgaver. A t arkivet så også lå i vejen 
for en udvidelse af udstillingsarealet på GI. H oltegård var lige så ind
lysende -  og den skarpsindige borgm ester og hans stab har utvivlsom t 
allerede her støbt de kugler, som siden kom til at flyve om  ørene på os.

A a s e  o g  E b b a  B r e d a

A ret 1986 fik også på anden vis en langtrækkende betydning for Arkivet, 
M useet og den nytiltrådte borgm ester E rik  Fabrin. I februar 1986 døde 
Aase Breda. H un  ejede villaen Lille Frederikslund i Holte og et større 
ejendomskompleks på Sundvej i Hellerup. Hendes søster, kunstnerinden 
Ebba døde i sin bedste alder i 1950, og Aase viede resten af sit liv og sin 
formue til at skabe et musealt mindesmærke for Ebba og hendes kunst. 
N ogen anerkendt status som malerinde opnåede Ebba Breda ganske vist 
aldrig, men det forstyrrede ikke Aase, der levede i selvvalgt nøjsomhed, 
men dog med privatchauffør. D et handlede udelukkende om  at sikre 
søsterens eftermæle. Sommervillaen LI. Frederikslund var udset og arki
tektdesignet til at rum m e det fremtidige kunstm useum  for Ebba Breda.

Partiet Venstre havde for første gang i kommunens historie grebet magten ved kom
munevalget i november 1985, og ved årsskiftet 1985/86 var Erik Fabrin tiltråd t som 
Søllerød ny borgmester. En af hans våbendragere var Ellen Navntofte som her ses ved 
hans side under udstillingsåbningen på GI. Holtegård den 1. juli 1988. Den tidligere 
så skeptiske -  og ’’kulturfjendske” -  E rik  Fabrin fik efter overtagelsen af m agten i 1986 
større interesse for virksomheden på GI. Holtegård. Foto: Ida Lindquist. (HA)
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Erik Fabrin 
Borgmester 1986

T il det havde Aase oprette t en fond, hvis indtæ gter fortrinsvis -  hvis 
ikke udelukkende -  skulle kom m e fra den velbeliggende udlejningsejen
dom ved kysten m indre end 100 m. nord for H ellerup H avn.27 K ernen 
i fondens bestyrelse skulle være den til enhver tid siddende borgm ester, 
og do. sognepræst i Søllerød, sam t en repræ sentant for et kunstm useum , 
der dog ikke selv m åtte være kunstner. Var der nogen, der råbte vagt i 
gevær her? Nej ikke højlydt i hvert fald. O g så dør den stakkels Aase i 
vinteren 1986. K om m unevalget novem ber 1985 er netop overstået med 
det højst overraskende resultat, at E rik  Fabrin tog borgm esterposten 
fra den kvinde, B irgitta Broberg, som Aase Breda ellers havde set som 
sin museale våbendrager. O g da også præsten ved sognekirken, Sigurd 
G ranild  i 1984 var blevet afløst af den stoute nordjyde K nud Sloth, var 
der ikke m ange s tø tte r tilbage, der så det som en indlysende god idé at 
skabe et kunstm useum  for Ebba Breda på LI. Frederikslund i Holte.

K ulturhistorisk  set var der tale om en pragtfuld som m ervilla fra 
en længst forsvunden tidslomme. M en økonom isk og publikum sm æs- 
sigt var stedet og kunstudbuddet jo ikke velvalgt. M in og Arkivets 
involvering var dog yderst begræ nset i året efter Aase Bredas død. D et 
blev overladt til GI. H oltegårds kunstneriske konsulent Axel Bolvig at 
bedøm m e, registrere og samle Ebba Bredas efterladte kunstværker, og 
han var ikke begejstret - for at sige det m ildt. Søllerød M useum  fik lej-

I løbet af 1980’erne voksede personalet på Arkivet. H er et foto fra Arkivets fælleskontor 
i H . N . Andersens spisestue på GI. Holtegård. Fra venstre arkivmedhjælper C harlotte 
M artel og bibliotekar K arin Steen Jensen og siddende Arkivets dygtige sekretær Anne 
Lise Höck. Foto: Niels Peter Stilling ca. 1990. (HA)
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Li. Frederiks- 
lunds endeligt

Oprydning på
Frederikslunds-
vej

G odt 15 år varede det 
fortræffelige samar
bejde mellem Anne 
Lise og arkivaren, den 
senere museuinsleder. 
H er en lidt vemodig 
dag, den 18. december 
1997, hvor jeg som 
museumsleder tager 
afsked med Anne Lise 
Höck. Foto: Jens 
Johansen. (HA)

lighed til at gennem gå villaen for kulturhistoriske interesser, og der blev 
heldigvis optaget en række fine fotos fra den unikke villa. D ertil kom, 
at M useet var overvågent nok til at redde det meste af søstrenes tø j- og 
dragtsam ling fra det gode liv i Paris og K øbenhavn. M en husets m øble
m ent og inventar havde fonden desværre beslu ttet sig for at sælge. O g 
ikke nok med det, huset skulle væk, før end nogen fik den ulyksagelige 
idé at bakke op om  Aase Bredas m useum sdrøm m e. I foråret 1987 blev 
den unikke som m ervilla nedrevet på en måde, der signalerede virkelig 
dårlig stil -  og kom m unal magtesløshed.-’®

O g det var desværre først her, vi for alvor kom ind i billedet. Typisk 
for processen var det alene konsulenten, der blev involveret i begyndelsen, 
dernæst det statsanerkendte m useum  på en bunden opgave. M en hvor det 
virkeligt var gratis: Arkivet, så blev vi ikke inddraget før på målstregen. 
En fugtig m artsm orgen, ca. kl. 5 blev arkivsekretær Anne Lise H öck rin 
get op af en beboer på Frederikslundsvej i Holte. H an  meddelte, at ve
jen flød med personlige papirer fra søstrene Breda. Skatteblanketter, pas, 
fødselsattester, banknoter, privatfotos og personlige breve med videre var 
fra en affaldscontainer blevet spredt ud på den fugtige og stadig vinter- 
agtige villavej. Anne Lise og jeg rykkede ud i morgenlyset og fik reddet 
det meste. De næste m ange dage gik med tø rring  på loftet på Gl. H olte
gård, hvor ikke m indst vore to  iranere ydede en stor indsats.

A nne Lise og jeg fik vist aldrig reg istreret overarbejdet i den forbin
delse. M en den pinlige historie er for m ig at se et godt eksempel på, hvor 
vanskeligt det er at forene et kom m unalt bureaukrati med den k u ltu r
historiske indsats. M åske er jeg er for kulturradikal her. M en under alle 
om stændigheder var den senere udstilling  til Ebba Bredas ære et resultat 
af Søllerød M useum s arbejde under m in ledelse.29
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O m s t r u k t u r e r i n g

1988 blev året med store omvæltninger. I 1987 var m useum sinspektør 
N ina Fabricius gået på orlov.501 hendes sted vikarierede etnologen Janne 
Laursen, og da N ina  Fabricius i 1988 opsagde sin stilling levede Janne 
Laursen i den faste overbevisning om, at hun skulle overtage ledelsen 
af M useet. M en dér havde hun  gjort regning  uden vært, for kom m unen 
regnede h u rtig t ud, at her var chancen for at spare en lederstilling ved at 
sammenlægge m useet og arkivet.

D et var i E rik  Fabrins andet år som borgm ester, m en jeg tro r nu, 
at ideen stam m ede fra skole- og kulturom rådets chef, L eif A ntonsen. 
Fabrin, der jo viste sig at have et godt øje til om rokeringer og “fornuf
tige besparelser”, har dog givetvis bifaldet Antonsens ide. U nder alle 
om stændigheder var det Antonsen, der en forårsdag overbragte mig, 
hvad jeg ikke vil kalde et tilbud, m en oplysningen om  en beslutning 
taget på højeste sted, der betød, at jeg skulle være m useum sinspektør på 
Søllerød M useum . Jeg  havde ikke set det komme, og blev noget over
rasket, og bad om  betæ nkningstid.

Specielt forhippet på at blive m useum sleder i Søllerød var jeg sådan 
set ikke. Jeg  havde det jo fint på det smukke GI. H oltegård i et dejligt 
arbejdsmiljø med få, men gode kollegaer. For at gøre en lang historie 
kort endte det med, at jeg fik bevilget Vi års orlov for endnu en gang
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Københavns
Amtsmuseums-
råd

Fra GI. Holte
gård til Moths- 
gården

at prøve kræ fter med Europauniversitetet i Firenze -  denne gang med 
Carlsbergfonden i ryggen. M ed hensyn til frem tiden i kom m unen for
nem m ede jeg sam tidig nok, at det handlede om  “take it or leave it”. I 
sidste ende vovede jeg ikke at kaste m ig ud i en usikker frem tid med 
projektansættelse ved Firenzeuniversitetet til fordel for et fast job som 
m useum sleder i Søllerød -  oven i købet uden at jeg havde behøvet at 
ansøge om stillingen.

M ens jeg var væk i efteråret 1988, opstod der i øv rig t en fryg te
lig ballade i det am tsm useum sråd, der den gang koordinerede muse- 
um sarbejdet i K øbenhavns Amt. H er hævdede m an, at det var u h ø rt, 
at et arkiv overtog et m useum , og at jeg som historiker ikke havde de 
fornødne kvalifikationer i forhold til det statsanerkendte m useum , der 
hidtil havde været ledet af etnologer. Begge dele var jo dybest set noget 
vrøvl. A rkivet overtog ikke M useet, m en blev en afdeling under museet, 
og selv om  etnologuddannelsen i 1960’erne og 70’erne havde udviklet 
sig til en politiserende m useum suddannelse, var der jo masser af museer, 
der var ledet af historikere.

N u  var jeg selvfølgelig nød t til at tilpasse m ig de nye vilkår med m u
seum slovgivning og det hele; m en fra m ine år som arkivar i Søllerød så 
jeg ingen m odsæ tning mellem lokal- og nationalhistorien. Tvæ rtim od 
var holdningen som nævnt, at verdenshistorien begyndte i Søllerød, og 
sagt på en anden måde, så var det et privilegium  at arbejde i en kom 
m une som Søllerød, der i den grad er en afspejling af den store h isto
rie fra oldtidens Vedbækfund til nutidens forstadsudvikling. D et eneste 
jeg måske savnede her var en “rig tig ” købstad med m iddelalderhistorie. 
M en den sm erte har jeg for længst læ rt at bide i mig.

E n anden fordel jeg m edbragte fra m ine år på GI. H oltegaard var, 
at jeg her fra grunden  af havde læ rt udstillingsvirksom hedens praktik  
og kolosale betydning  for en ku ltu rinstitu tion . I m it nye arbejdsliv som 
m useum sleder fik jeg h u rtig t stor glæde af de erfaringer, jeg m edbragte 
fra de seks hektiske og kreative år på GI. H oltegård, hvor udstillingsar- 
bejdet havde spillet en langt større rolle, end jeg nogen side havde drøm t 
om, da jeg blev ansat i 1982.

Ved årsskiftet 1988/89 tiltrådte jeg så inspektørstillingen ved Søl
lerød M useum .5' O g herm ed begyndte den anden og længstvarende 
fase i m it arbejdsliv som kulturhistorisk  forvalter i Søllerød Kom m une. 
D en vil jeg muligvis fortælle om  en anden gang.
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På M othsgården i slutningen af 1980’erne fandt en større udskiftning sted i bestyrelsen af H istorisk-topogra- 
fisk Selskab. H er er den ny bestyrelse fotograferet på M othsgården i begyndelsen af 1990’erne. Forrest fra v. 
kasserer Inger Madsen, fru K irsten Rode, etnolog Anita M ikkelsen og stadsbibliotekar Karen Lunde C hri
stensen. Bagerst fra venstre lektor Hans Snitker, Advokat Bolt Jørgensen, arkitekt A lbert Gherke, formanden, 
lektor E rik H elm er Pedersen, advokat Eigil Koefoed, statsskovrider Tage Lauritsen, den ny museumsleder 
Niels Peter Stilling, museumspædagog Ole Sørensen og arkitekt, vicemuseumsinspektør Jens Johansen. 
M useet var således stærkt repræsenteret i bestyrelsen med de tre sidstnævnte, plus chefen for hele kulturom 
rådet: Karen Lunde Christensen. T il gengæld var der ikke længere nogen repræsentant for det politiske liv i 
kommunen. Foto: Ole Tage H artm ann  (HA)

N oter

1 Kai H ørby arbejdede netop i de år på sin disputats om m agtkampen i Danm ark 
i slutningen af 1200-tallet: “Status Regni Dacie. Studier i Christofferlinjens 
ægteskabs- og alliancepolitik 1252-1319” (1977) Kai H ørby satte mig også 
i forbindelse med dansk historievidenskabs daværende “grand old m an”, 
professor Aksel E. Christensen fra Birkerød. Jeg blev Aksel E .’s sidste elev 
og skrev en opgave om Trelleborgene, som siden blev publiceret i det inter- 
nordiske videnskabelige tidsskrift Scandia. T idskrift för historisk forskning. 
“Trelleborg-hypoteser”, Scandia bd. 47, 1981.

2 Kr. Hvidt: “Flugten til Amerika. Eller studier i drivkræfterne bag 
masseudvandringen til Nordam erika 1868-1914” 1972.
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3 “Udvandringen fra Frederiksborg Amt 1869-1899.” (Erhvervshistorisk årbog bd. 
28, 1978, s. 95-148).

4 Charles W ilson kom fra det hæderkronede Cambridge University og især kendt 
for sin medvirken ved hovedværket “Cambridge Economic History, der udkom i 
1960’erne. Fra mine middelalderstudier kendte jeg Carlo Cipolla for hans udgivelse 
af T he Fontana Economic H istory of Europe -  T he Middle Ages, 1972/73.

5 Niels Peter Stilling: Toscana -  P ortræ t af en landsdel i M ellem -Italien 1987.

6 Erik Helmer Pedersen et al(red): Brev fra Amerika Gyldendal 1981. Mine bidrag 
heri var kap. 5 og 6: “Fiskerfamilien ved Michigan-søen” og “Juristen på Prærien”. 
Sammen med min kone Anne Lisbeth 01sen(der stod for billedsiden udgav vi 
i 1985 bogen “Et nyt liv. Den danske udvandring til Nordamerika i billeder og 
breve”. Den udkom i 1994 i en udvidet udgave på engelsk: “A New Life. Danish 
emigration to N orth  America as described by the emigrants themselves in letters 
1842-1946.” Danes Worldwide Archives, Aalborg, 1994. Det blev også til en 
række tidsskriftsartikler især om udvandrerbrevene som kildemateriale, bl.a. “Det 
private brevs betydning for dansk udvandringshistorie” (Emigranten bd. 1, 1985).

7 “De nye byer. Stationsbyernes befolkningsforhold og funktion 1840-1940”. 
Selskabet for Stationsbyforskning, 1987.

8 Se Annalise Børresens erindringer “Blandt bøger, billeder og arkivalier”. 
(Søllerødbogen 1999, s. 126-163). Se også Niels Peter Stilling: Annalise 
Børresen 25.9.1915 -  8.8.2001 (Søllerødbogen 2002, s. 187-189).

9 “L ittera tu r om Sollerod Kom m une” bd. 1-3 (1968-1984).

10 Laura Jacobsen “Søllerød, set med malerøjne”. Laura Jacobsen var på det 
tidspunkt m useumsinspektør ved Skovgaardmuseet i Viborg.

11 Oliem aleriet (32 x 47) er ofte blevet gengivet i bøger med tilknytning til 
Selskabet og M useet. F.eks prydede det omslaget af Bo Bramsen (red.): 
Strandvejen før og nu, bd. 1,1995. Se også Tove Krause et al: Landskabsmalerier 
fra Rudersdalegnen 1785-1952 (2010), s. 82. Andreas Juuels maleri er ligeledes 
blevet udgivet som postkort af Søllerød Museum.

12 G unnar Sandfeld (1908-1999). Sandfeld var født og opvokset i Holte og 
uddannet som historiker. H an  blev lærer ved gym nasiet i Struer i 1930’erne 
og fortsatte her til pensioneringen i 1970. D et var på Annalise Børresens 
initiativ, at han skrev en lang række artik ler til Søllerodbogen og først og 
frem m est 7-bindsværket “Søllerød -  som det var engang” (1972-1980). Hans 
sidste udgivelse for Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune 
var bogen “Fra Røjels Bom til H olte M id tpunkt” (1984). Se også nekrolog i 
Søllerødbogen 2000, s. 143-148.

13 Folketællingen 1787, 1801, 1834 og 1840 (udgivet af Arkivet 1983-1988).
14 Se Jesper Boysen: Hans Ellekilde og hans virke inden for det sønderjyske og 

lokalhistoriske arbejde. Søllerødbogen 1985, s. 103- 126.

15 Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune blev stiftet i 1942 
og allerede samme år udkom den første Søllerødbog. I begyndelsen blev 
årbogen redigeret af en komite under selskabets bestyrelse, men fra 1946 var 
folkemindeforskeren Hans Ellekilde eneredaktør for Søllerødbogen, der med 
enkelte undtagelser er udkom met hvert år lige siden. I denne lange periode har 
årbogen kun haft tre redaktører: H ans Ellekilde frem til hans død i 1966 og
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dernæst stadsbibliotekar Annalise Børresen fra 1967 til 1984 og fra 1985 den 
nuværende redaktør.

16 Viggo Sten M øller: “Huse om kring Søllerød Gadekær” (1985). Viggo Sten 
M øller (1897-198?) var søn af skolelæreren i Søllerød (senere Øverød) Josef 
Møller. M it samarbejde med Viggo Sten M øller førte siden til en god kontakt 
til hans søn, journalisten og arkitekturskribenten H enrik  Sten Møller, hvilket 
var kraftigt medvirkende til, at jeg 10 år senere turde give mig i kast med 
skriverierne om den danske herregårdsarkitektur.

17 Niels Peter Stilling: Byhistorisk Arkiv for Søllerød Kommune. Beretning 1.6. 
1982-31.12. 1983. Søllerødbogen 1984, s. 141-144.

18 E rik H elm er Pedersen: Bomænd og byfolk i 1700-tallets Søllerød. 
Søllerødbogen 1984, s. 9-100.

19 Konferencens foredrag er publiceret i From Scandinavia to America. 
Proceedings from a conference held at Gl. Holtegaard, 1983. Eds.: Steffen 
Elm er Jørgensen, Lars Scheving and Niels Peter Stilling: Odense University 
Press, 1987.

20 Rawert fik siden en central plads i m it forfatterskab, idet jeg fik lejlighed til 
at skrive forordet til genudgivelsen af hans hovedværk fra 1850, Kongeriget 
Danm arks industrielle forhold -  fra de ældste tider indtil begyndelsen af 1848. 
Forlaget Skippershoved, 1992. Og mange år senere blev det også m uligt at 
publicere og fortælle om et sto rt udvalg af charm erende akvareller fra hans 
danske rejser i 1800-tallets første halvdel i bogen “En malerisk Danmarksrejse. 
O. J. Rawerts akvareller 1810-1850”. Forlaget Skippershoved, 2005.

21 Se første omtale i Søllerødbogen 1984, s. 144.

22 Else M arie Larsen:: Lelle’s historie. Søllerødbogen 1988, s. 120-177.
23 Jfr. Niels Peter Stilling: Vedbæk Kirke, 1996, s. 25-27. M ausoleet blev i 

begyndelsen af det ny årtusind overdraget til Kommunen, og vedligeholdelsen 
varetages nu i et samarbejde mellem M useet og Kirkegårdsinspektøren.

24 Niels Peter Stilling (red.): Rawerts maleriske rejser 1805-1847. Akvareller og 
tegninger af O. J. Rawert. U dstilling på GI. Holtegaard 4. august-22 .september 
1984.

25 H enrik  Vensild (red.): Rawerts maleriske rejser til Bornholm 1809, 1815, 
1821. Akvareller og tegninger af Ole Jørgen Rawert. Bornholms Tidende og 
Bornholms M useum, 1985.

26 G unnar Sandfeld: D et kommunale styre i Søllerød 1841-1978, bd. 2, 1977, 
s. 119-20.

27 E rnst Goldschmidt: M useum sdrøm m e. Aase Breda, mæcenen bag malerinden 
Ebba Breda. Søllerødbogen 2004, s. 149 ff.

28 Jfr. E rnst Goldschmidt, 2004, s. 153.

29 Se D orthe Falcon M øller: Kunstnerdrøm m e -  Ebba Breda 1893-1950. Søllerød 
Museum i samarbejde med Breda-fonden, 1993.

30 Janne Laursen: Søllerød M useum. Beretning 1987. Søllerødbogen 1988, 
s. 178ff.

31 Se Niels Peter Stilling: Søllerød Museum. Beretning 1989. Søllerødbogen 
1990, s. 183ff.
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Arkitekt Jens Johansen 
1934-2015

Nekrolog ved Niels Peter Stilling

Peter Bredsdorffs 
tegnestue

Jens Johansen i sit 
es, fotograferet i 
forbindelse med 
åbningen af vor 
store udstilling 
med servietringe 
i december 1996. 
Foto: Britt Lin- 
nemann. (RM)

Den 11. februar 2015 afgik tidl. vicemuseumsinspektør ved Søllerød 
M useum , arkitekt Jens Johansen ved døden V/2  måned efter at være fy ld t 80 
år. Dermed gik et fin t, regelret og beskedent menneske bort.

Jens voksede op i Taarbæk. H ans far var handelsuddannet og havde 
m ødt Jens’ mor, da han var lærling hos fam ilien Plum  i købm andsgår
den i Assens. H u n  var købm andens datter, og slægtskabet til familien 
Plum  var Jens sig m eget bevidst om. M en det blev arkitektgerningen, 
der blev hans levevej. Allerede i sine sidste studieår blev han i 1959 ansat 
ved byplanlægger Peter Bredsdorffs tegnestue. O g i tyve år fra 1962 til 
tegnestuens nedlæggelse i 1982, efter Bredsdorffs død, arbejdede han 
for tegnestuen, som det også faldt i hans lod at afvikle. H erefter arbej
dede han en årrække som byplankonsulent for V iborg Am t, indtil han i
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foråret 1989 blev ansat som souchef, vicem useum sinspektør, på Søllerød 
M useum  -  hos den der skriver disse linjer.

GI. Holtegård Jeg lærte Jens at kende, da han i 1986 henvendte sig på Arkivet på GI.
¡986 H oltegård i forbindelse med arkitekturudstillingen om kom m unens

bygningskunst: H use H use Huse. Jeg var ansvarlig for udstillingen, og 
på sin karakteristiske høflige måde tillod han sig at komme med et par 
korrektioner til udstillingens tekster. Jeg kunne jo med det samme høre, 
at han vidste, hvad han talte om, selv om han næ rm est undskyldte sin 
indblanding. Jeg takkede ham  selvfølgelig for rettelserne, og herfra gik 
den lige vej i sam arbejdet om Søllerødegnens historie, som optog os 
begge.

Jens Johansen var en drivkraft i forbindelse med udstillingen om Edvard Grieg på Søllerød Museum. U dstil
lingen fejrede 150 året for Griegs fødsel og ikke m indst 125 året for hans verdensberømte koncert i a-mol, 
som blev kom poneret under Griegs ophold på M othsgården i Søllerød i 1868. Som sædvanligt placeredejens 
sig beskedent i baggrunden på dette foto af arbejdsgruppen bagved udstillingen. Fotografiet er optaget den 4. 
juni 1993 i strålende solskin. Vi åbnede udstillingen på Griegs 150 års dag den 15. juni 1993, og så regnede det 
ellers resten af den sommer; måske de højere m agter havde Griegs regnfulde hjemby, Bergen, i tankerne.
Foto: Tom  Skov-Hansen. (RM)
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Projektgruppen

Museet 1989

Foto fra åbningen 
af udstillingen med 
de nyerhvervede 
akvareller af Jean- 
Francois de Jon- 
quiéres den 19. juni 
1999. Foran museet 
i Søllerød opførtes 
til lejligheden et 
lille festspil. Jens 
Johansen spiller 
Fr. de Coninck, 
der modtager 
familien Jonquié- 
res i skikkelse af 
N . P. Stilling og 
kulturudvalgets 
formand Birgitte 
Ham borg. Foto: 
Kirsten Schmidt. 
(Rudersdal M useer 
= RM)

Via Arkivets projektgruppe indledte vi et samarbejde, som kom til at 
vare frem  til 2010/11. D et begyndte med årene på GI. H oltegård, hvor 
Jens dels virkede som Projektgruppens sekretær, dels begyndte at skrive 
historiske artik ler til Søllerødbogen. Først og frem m est er han forfatter 
til den frem ragende bog “Fra seks landsbyer til syv bydele”. Bogen blev 
udgivet i 1988 af H istorisk-topografisk Selskab for Søllerød K om m une 
og er det grundlæggende hovedværk om  bebyggelsens udvikling på Søl- 
lerødegnen fra de ældste tider og frem  til nutiden (dvs. 1988). Bogen er 
karakteriseret ved Jens’ korte, præcise stil uden de store armbevægelser. 
T il gengæld er soliditeten ikke til at tage fejl af, og skal m an forstå be- 
byggelsesudviklingen på Søllerødegnen er hans værk med tilhørende 
oplysende kort tegnet af ham  selv fuldstæ ndigt uom gængeligt.

I forbindelse med undertegnedes overtagelse af ledelsen på Søllerød 
M useum  fulgte Jens heldigvis med. H an  var ansat på deltid gennem  
samfulde år, men det var han ikke utilfreds med, da det gav ham  m ulig
hed for at pleje sine m angfoldige interesser for D anm arks bygningskul
tur. Sam tidig gav han langt mere, end han blev lønnet for i sit trofaste, 
flittige og omhyggelige arbejde for bevaringen af vor kom m unes rig 
holdige historie. For m ig personlig var han helt uundværlig som spar
ringspartner, inspirator og k ritiker (det sidste altid med et beskedent 
smil), og Jens har en m eget stor andel i, at M useet i 1990’erne udvik
lede sig til en anerkendt og påskønnet institu tion  i Søllerød Kom m une.
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Forfatterskabet

Cykelisten fra  
Nærum

Vi fejrede Jens 
Johansens 70- 
års fødselsdag i 
Museets smukke 
mødelokale på 
M othsgården i 
december 2004. 
Som det måske kan 
anes, var gaven til 
Jens et gavekort til 
restaurenten Skt. 
G ertruds Kloster. 
Foto: Kirsten 
Schmidt. (RM)

Jens definerede selv vort samarbejde således, at han var en arkitekt med 
historiske interesser, mens undertegnede var historiker med interesse 
for arkitektur. Jeg tror, at det var denne konstellation, der befordrede de 
rige og kreative år på m useet gennem  to årtier på hver side af århund
redskiftet.

Sam tidig var Jens også en flittig skribent. T il Søllerødbogen har 
han bidraget med ni afhandlinger i perioden 1990-2006. N å r m an ser 
på listen (nedenfor) springer hans brede interessefelt i øjnene. H er er 
artik ler om kom m unens ældre skoler, m oderne bebyggelse, milepæle, 
besættelsestiden, postvæsen og jernbaner. De fleste artik ler er ret korte, 
hvilket var helt igennem  karakteristisk for Jens: kort og præcist -  ikke 
noget med “at tærske langhalm ” på noget, som kunne siges med velover
vejede præcise form uleringer.

Fra 1996 var han m edlem  af bestyrelsen for H istorisk-topografisk Sel
skab, hvor han allerede som suppleant gjorde sig gældende fra begyn
delsen af 1990’erne. H an  bidrog både med foredrag og tilrettelæggelse 
af arrangem enter, og ikke m indst tog  han sig af plejen af den lokale 
bygningskultur gennem  sit engagem ent i Selskabets bevaringsudvalg.

Fra 1967 og til kort før sin død boede Jens med sin kone U lla i et ræk
kehus i bebyggelsen Egevang Syd. H erfra  gik tu ren  run d t i kom m unen 
og til K øbenhavn og N ordsjælland på cykel. I de 30 år jeg kendte Jens,
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Den 22. juni 2009 var M useet på en sommerudflugt til Ven. Jens var med hele øen 
rund t på cykel. H an ses her i sin altid genkendelige røde frakke med tilhørende 
bøllehat. Foto: Niels Peter Stilling. (RM)

ejede han ikke en bil, selv om han havde kørekort. For ham  var det helt 
indlysende, at cyklen var et kulturredskab, hvorfra m an kunne gøre sine 
iagttagelser og let stoppe op, når der skulle optages et foto med det lille, 
m en gode kamera, der var en fast del af hans udstyr. Fanatiker var han 
på ingen måde, in te t lå ham  mere fjernt, og når fam ilien skulle på ferie, 
var han aldrig bleg for at leje en bil. M en lokalt havde han  slet ikke det 
behov. H er foregik det til fods og på cykel i al salgs vejr. O g alt -  gam 
melt som ny t -  blev registreret med historikerens og arkitektens nysger
righed. N etop  derfor kendte han  som ingen anden kom m unen i detaljer, 
hvad der både kom M useet og Selskabet til stor gavn.

Slagkraft og Som m enneske var Jens Johansen beskedenheden selv, m en han var
humor hverken uden slagkraft eller hum or, tvæ rtim od. H ans hjertelige latter

kunne runge gennem  hele m useet, og hvis et stykke bevaringsarbejde 
krævede et forsvarsskrift, var Jens altid m and for det.

Jens Johansens sidste år var svært plaget af sygdom, m en han døde fred
fyldt en kold februardag. E n  fantastisk kollega og et godt m enneske er 
gået bort. Æ re t være hans minde.
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A r t ik l e r  i S ø l l e r ø d b o g e n  a f  J e n s  J o h a n s e n

1990: Da Søllerød Kommune fik m oderne skoler. Om de tre 
Øverød og Vedbæk fra om kring 1900. (s. 54-64)

skoler i Nærum ,

1994: En bebyggelse fra 1960’erne. Egevang Syd, m atrikelnum m er 5k af Nærum  
1771-1994. (s. 162-188)

1996: 2 M iil fra N ørreport. Milepælen i Geels skov, 1778 og 1996. (s. 84-92)

1996: Søllerød i sort og hvidt -  et år efter. Nye oplysninger om 
Søllerød, (s. 124-137)

besættelsestiden i

1997: Holte Landpost 1864-1873. (s. 73-80)

1998: De Runde Haver i N ærum , (s 155-178)

2000: Nærum banen i 100 år. (s. 117-134)

2001: Sten langs Søllerøds veje. Milepæle, kilom etersten med mere. (s. 33-47)

2006: Det “topografiske” Selskab (s. 105-113)

B ø g e r  a f  J e n s  J o h a n s e n  o m  e g n e n s  h i s t o r i e :

1988: Fra seks landsbyer til syv bydele. Bebyggelsens udvikling i Søllerød 
Kommune.

1993: Kommuneatlas Søllerød

1998: Nordsjælland om kring år 1800. Jonquiéres akvareller 
( sammen med Niels Peter Stilling)

2006: Vejen til Rudersdal. Søllerød Kommune gennem et halvt århundrede
( sammen med E rnst Goldschmidt, Finn M onies og Niels Peter Stilling)
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Rudersdal Museer
o

-  Årsberetning for 2014
a f Jon Voss

Formidlingsture

G e n e r e l t

2014 har været et begivenhedsrigt år for Rudersdal M useer. D et faglige 
arbejde udm øntede sig eksempelvis i en stor og om fattende særudstil
ling på M othsgården om de tre  krige, m an kunne fejre jubilæum  for 
i 2014: Første Verdenskrig, A nden Slesvigske K rig  og Englandskrige- 
ne. D enne udstilling  sam t en populær legetøjsudstilling sidst på året 
m edførte, at M othsgården fik besøg svarende til ca. to tredjedele af 
besøgstallet for 2013 på M othsgården i årets løb, trods det faktum , at 
sæ rudstillings-længen næsten var lukket inde af den store byggeplads 
om kring  M othsgården.

2014 var året, hvor restaureringen af M othsgårdens hovedbygning 
endelig kom i gang, og Rudersdal M useers adm inistration og afdelingen 
for N yere T id  flyttede til N æ rum .

I 2014 blev der endvidere planlagt og udarbejdet projektm ateriale 
vedrørende den ny perm anente udstilling  på M othsgården, som der p.t. 
søges fondsm idler til.

De historiske form idlingsture i Rudersdals landskab -  p rim æ rt sko
vene - blev videreudviklet, og der afholdtes et sto rt antal rundvisninger 
og form idlingsture, også i forbindelse med den nystartede K ulturklub 
Rudersdal. Vedbækfundene åbnede udstillingen “Fund fra M otorvejen” 
i samarbejde med M useum  Nordsjælland, og arkivet arrangerede m an
ge spændende tiltag, eksempelvis “Rudersdal V logs” i samarbejde med 
U ng i Rudersdal og Bibliotekerne.

E fter et om fattende forarbejde blev frem tidsstrategien for Rudersdal 
M useer vedtaget i 2014; im plem enteringen heraf forløber planmæssigt. 
Rudersdal M useer deltog i et godt samarbejde med de øvrige nordsjæl
landske m useer om etablering af e t webbaseret, fagfællebedøm t tids
skrift for N ordsjællands Flistorie, og in te rn t i kom m unen indgik R u
dersdal M useer i et ligeledes m eget frug tbart samarbejde med Byplan
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om udvikling af varetagelsen af kapitel 8-arbejdet.
Hvad angik økonom ien havde Rudersdal M useer en række eks

traudgifter i forbindelse med restaureringen af M othsgården, hvilket 
m edførte et m indre underskud i 2014. Forhøjelsen i driftstilskuddet 
fra K ulturstyrelsen  (240.000 kr.) blev i 2014 anvendt til udvikling af 
projektforslag for ny fast udstilling  på M othsgården i samarbejde med 
ekstern udstillingsarkitekt, og vil i 2015 blive anvendt til finansiering af 
den nødvendige ekstra skalsikring af hovedbygningen med henblik på at 
optim ere m ulighederne for indlån af genstande fra andre museer.

B e s ø g s t a l  R u d e r s d a l  M u s e e r 20 14

Besøgende i alt på:
M othsgården: 2 . 3 4 7  ( 1 )

Vedbækfundene: 7 . 4 0 5

H istorisk Arkiv: 2 . 9 2 6  (inkl. henvendelser)

Samlet besøgstal: 12.678

(1) M othsgårdens hovedbygning har siden m arts 2014 været under restaurering 
og om rådet en delvist afspærret byggeplads; der kunne kun etableres én 
stor særudstilling i særudstillings-længen. Besøgstallet forventes at stige 
væsentligt, når restaureringen er afsluttet, særudstillingsfrekvensen stiger, og 
hovedbygningen inddrages til udstillingsformål.

M o t h s g å r d e n

U d s t i l l i n g e r  o g  a k t i v i t e t e r :

Krig - 1814, “H errevæ relset” blev 6. februar 2014 afløst af “K R IG  -  1814, 1864, 
1864, 1914 1914”, om Englandskrigene, A nden Slesvigske K rig  og Første Verdens

krig, som blev åbnet efter en lang og sej slutspurt. A dm inistrationen 
og afdelingen for N yere T id /M othsgården  skulle um iddelbart herefter 
pakkes ned og flyttes fra M othsgårdens hovedbygning til sydlængen i 
N æ rum  (Biblioteksalléen 5), hvorfor januar og februar blev en ekstrem  
travl periode, hvor forberedelse og opsæ tning af særudstilling, nedpak- 
n ing af M othsgården og flytningen til N æ rum  faldt slag i slag. M oths
gårdens m edarbejdere gjorde e t m eget sto rt og flot stykke arbejde i den
ne forbindelse.
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Krigsudstilllingens vartegn, 12 cm landjernkanon M /1887 i voldlavet, ankomm er til 
M othsgården. Foto: Ole Tage H artm ann.

D en m eget velunderbyggede sæ rudstilling “K R IG  -  1814, 1864, 
1914”, hvortil m useet blandt andet lånte tre  store kanoner af Tøjhus
m useet (den største fungerede som blikfang i gården) sam t et sto rt an
tal genstande fra samlere og entusiaster, var usædvanligt vidtfavnende; 
den fik en rolig start, m en efter en større m arkedsføringsindsats med 
busbannere, annoncer og løbende artik ler om  udstillingens genstande i 
lokalavisen fik udstillingen en renæssance efter som m erferien, hvor det 
pludselig væltede ind med bestillinger af rundvisninger. D et blev som 
følge heraf besluttet at forlænge krigsudstillingen året ud, hvilket også 
gav m useet mere tid  til at forberede den sto rt anlagte SK A L-udstilling, 

Skoletjeneste der åbnes 30./31. januar 2015. I forbindelse med krigsudstillingen blev 
der udviklet skoletjeneste-tilbud i løbet af som m eren og det tidlige ef
terår; m useet m odtog m ange bestillinger på disse tilbud og havde for
nøjelsen af gode og interessante forløb sam m en med skoleklasserne.
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Tableau med 
sikringsstyrke- 
soldater fra udstil
lingen ’’KRIG: 
1814, 1864, 1914” 
på M othsgården. 
Foto: Ole Tage 
H artm ann.

Soldater fra Sikringsstyrken på stranden foran Villa Rosenhøj i Vedbæk. Fotografiet 
er et af flere optaget ved krigsudbruddet i august 1914. Fotografen er telefondirektør 
Fritz Johannsen, der ejede villa Rosenhøj. H ans fotosamling findes på H istorisk Arkiv 
for Rudersdal Kommune, og et s tort udvalg blev publiceret i Ebbe Johannsens bog: 
’’København -  Vedbæk -  Verden” udgivet af Hstorisk-topografisk Selskab i samarbejde 
med Søllerød M useum og Telefonmuseet, 1997. (HA)
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M othsgårdens særudstil 
lingslænge med kanon 
og museumsbil i fugle
perspektiv. Foto: Svend 
Christensen.



U dsnit af M oths- 
gårdens særudstil
ling om legetøj, 
baseret på tidligere 
museumsleder i 
Brønshøj Lars 
Cram er-Petersens 
fine samling. Foto: 
Ole Tage H art
mann.

D en lille sæ rudstilling “Bedstefars L egetøj”, som åbnede d. 10. ok
tober, byggede på Brønshøj M useum s fhv. leder Lars C ram er Petersens 

Bedstefars legetøj m eget flotte sam ling af gam m elt legetøj -  som dengang oftest var m o
deller af køretøjer og andre genstande og dyr fra hverdagslivet -  og blev 
suppleret med plancher med m eget instruktive m otiver fra forskellige 
erhverv, hentet fra de gamle Richs-album s.

TV: På skovhistorisk vandretur i Geels Skov. M useumsleder Jon Voss fortæller. Foto: Anne Birgitte Gurlev.

T H : På skovhistorisk vandretur i Geels Skov. Leder af M othsgården, m useumsinspektør Svend Christensen 
fortæller. Foto: Anne Birgitte Gurlev.
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Søllerød
Kirkegård

D en 31. oktober åbnede en fin, lille H otspot- udstilling  om fol
keskolens 200-års jubilæum  på M othsgården -  udstillingen bestod af 
plancher fra H istorisk  Arkiv, en række genstande fra museets samling, 
herunder et udvalg af de flotte, gamle anskuelsestavler, sam t en serie 
fotografier fra kom m unens skoler, som viste undervisningssituationer i 
dagens folkeskole.

U d over de m ange bestilte samt annoncerede rundvisninger på M oths
gården -  de nye søndagsrundvisninger viste sig at være en stor succes
- blev der gennem ført en række form idlingsture, heriblandt en aften
vandring i Geelskov i samarbejde med H istTop i april, en skovhistorisk 
cykeltur i Geels Skov i juni sam t en vandre tu r sam m esteds i efteråret, 
flere tu re  i Rude Skov, samt en rundvisning á to  om gange på Søllerød 
K irkegård. I efteråret gennem førtes også Rudersdal M useers første 
skovhistoriske cykeltur i Jægersborg H egn, som var særdeles vellykket, 
samt den efterhånden traditionelle, stem ningsfulde ju le tu r i Rude Skov. 
Ellers var efteråret i høj grad præget af forberedelserne til sæ rudstillin
gen “SKÄL”, som skulle åbnes prim o 2015.

Dele af M othsgårdens/A fdelingen for N yere tids personale deltog i 
H op og Rock d. 22. maj sam m en med personale fra A rkivet og Vedbæk- 
fundene. A rrangem entet var en succes.

Endelig holdt m useum slederen oplæg om  den nye sæ rudstilling på 
M othsgården på Birkerød Lokalhistoriske Forenings generalforsam ling 
d. 31. m arts, og om  frem tidsplanerne vedr. M othsgården og R M  gene
relt på H istorisk-Topografisk Selskabs generalforsam ling d. 27. maj.

R e s t a u r e r i n g  a f  M o t h s g å r d e n s  h o v e d b y g n i n g  s a m t  p l a n l æ g n i n g  a f

FAST U D STILLIN G

M othsgårdens renovering blev (ikke helt uventet) en langvarig affære, 
idet tøm m eret i tagkonstruktionen viste sig at være i m eget dårlig stand, 
og ikke m indst fordi murgavlene viste sig at skulle genopm ures. E nd
videre faldt skorstenen m od syd sammen, og skulle genopm ures. M en 
M othsgårdens restaurering  skred frem ad -  arbejdet med oplæ gning af 
de nye tegl kunne påbegyndes i det tidlige efterår. D et lykkedes m u
seet at fremskaffe et m eget fint brændekom fur produceret af G odthaab 
Jernstøberi (Frederiksberg) i 1880’erne til form idlingskøkkenet; Bræn
dekom furet blev restaureret på C hristiania, og opsat i slu tningen af året, 
hvor det også stod k lart, at restaureringen af hovedbygning ville være 
tilendebragt i det tidlige forår 2015.

177



Hvad angik den kom m ende faste udstilling  i hovedbygningen på 
M othsgården, blev der efter grundig  in tern  forberedelse afholdt en 
række m øder med de eksterne udstillingsarkitekter fra Kurtzweil, hvil
ket m undede ud i e t skitseprojekt, som i foråret 2014 blev godkendt i 
K FU . H erefter påbegyndtes arbejdet med udfærdigelse af projektm appe 
og ansøgninger, som blev sendt ud i efteråret 2014.

F r e m t i d s s t r a t e g i  f o r  R u d e r s d a l  M u s e e r

Visioner

Mothsgårdens 
tagkonstruktion 
efter nedtagning af 
tegltaget. Foto: Ole 
Tage H artm ann.

12013 blev der, delvist foranlediget af anbefalingerne i K ulturstyrelsens 
kvalitetsvurdering fra 2011, igangsat et stø rre  arbejde med at afklare 
Rudersdal M useers visioner og frem tidige organisation /struk tur, som 
udm øntede sig i en frem tidsstrategi, der - efter finpudsninger og drøf
telser i diverse fora -  glædeligvis blev godkendt af K ultur- og Fritidsud
valget på m ødet d. 4. juni 2014. Rudersdal M useers udstillings-og akti
vitetsplan for 2014 sam t oprettelse af et brugerråd for Rudersdal M useer 
blev også godkendt på m ødet, hvor der generelt var en m eget positiv 
stem ning om kring  Rudersdal M useers frem tidsplaner. F rem tidsstrate
gien beskriver, hvorledes Rudersdal M useer vil arbejde med styrkelse af 
den faglige indsats inden for søjlerne indsam ling, registrering, bevaring, 
forskning, form idling og kapitel 8-varetagelse, herunder planer for ud
vikling af den nyrestaurerede M othsgård - samt m eget mere. På det o r
ganisatoriske plan var en af de m arkante konsekvenser af frem tidsstrate-



Bogserie fra
Nordsjællands
Historie

Dyrehaven på 
verdens kultur- 
arvsliste

gien, at der frem over opereres med en leder af hver afdeling, refererende 
til m useum slederen, hvor m useum slederen førhen også fungerede som 
leder af M othsgården.

S a m a r b e j d e  m e l l e m  m u s e e r n e  i  N o r d s j æ l l a n d

I forbindelse med afklaringen af m uligheder for fusion af de nordsjæl
landske, statsanerkendte kulturhistoriske museer, som resulterede i 
sam m enlægningen af H orsholm  Egns M useum , H olbo H erreds K ul
turhistoriske C entre og Folkem useet i H illerød til M useum  N ordsjæl
land, blev der identificeret tre  særligt relevante sam arbejdspunkter mel
lem de nordsjællandske m useer i den kom m ende tid: Forskning, Kapitel 
8 og form idling.

Rudersdal M useer har således været tovholder i det indledende for
løb vedr. etablering af en fagfællebedømt bogserie for Nordsjællands 
H istorie, hvor forskningsresultater fra m useerne kan publiceres. På 
baggrund heraf blev der i foråret 2014 nedsat en arbejdsgruppe med 
deltagelse af Rudersdal M useer, M useum  N ordsjælland, Furesø M useer 
og H elsingør M useer. A rbejdsgruppen arbejder videre med konceptet 
for et w ebbaseret tidsskrift med løbende udgivelse af fagfællebedømte 
artikler. D er er i 2014 blevet nedsat et redaktionsudvalg for tidskriftet, 
og der er blevet skabt overblik over igangværende og påtænkte forsk
ningsindsatser på de enkelte m useer m hp. identifikation af mulige pub
likationer til det ny tidsskrift sam t relevante sam arbejdspunkter.

A ngående det arkæologiske kapitel 8-arbejde er de relevante m useer 
blevet forelagt et udkast til ny ram m eaftale for det frem tidige sam ar
bejde med den arkæologisk ansvarshavende instans for N ordsjælland, 
M useum  Nordsjælland. U dkastet skal im idlertid  omarbejdes på nogle 
punkter, og forventes forelagt i første halvdel af 2015. D e t arkæologiske 
arbejde kører videre på de hidtidige vilkår indtil da.

For så vidt angår det påtænkte form idlingssam arbejde er m an i færd 
med at forberede et projekt om skoletjenestesamarbejde, herunder en 
fælles porta l/katalog  over m useernes skoletjenestetilbud.

D et nordsjællandske parforcejagtlandskab er kandidat til en plads 
på U N E S C O ’s verdenskulturarvsliste, i hvilken forbindelse der u ltim o 
septem ber gennem førtes en besigtigelse af de relevante om råder (G rib
skov Syd, Store D yrehave, Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn), 
med deltagelse af en repræ sentant for U N E S C O . M useum slederen og 
en repræ sentant fra kom m unens planafdeling deltog i besigtigelsen af 
Jægersborg Dyrehave og Jægersborg H egn  og holdt oplæg/svarede på
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Sommerudflugt 
til Museum, 
Amager

spørgsm ål på relevante lokaliteter. Forhåbentlig  bliver optagelsen på li
sten en realitet -  vi regner med at få mere at vide medio 2015.

P e r s o n a l e :

Anders Bank Lodahl fik i foråret 2014 godkendelse af sit Ph. D. projekt 
fra Syddansk Universitet. Anders har fået uddannelsesorlov og påbe
gyndte Ph. D. -forløbet efter som m erferien. Cand. mag. M orten  M ei- 
nert Jensen, som tidligere har ydet en stor indsats for m useet i forbin
delse med sam lingsgennem gang, er ansat som vikar for Anders.

Cand. mag. Rasmus W ichm ann  var i praktik  på M othsgården, og 
startede efterfølgende i en løntilskudsstilling som m useum sform idler, 
hvor Rasmus skulle udvikle skoletjenestetilbud i forbindelse med krigs- 
udstillingen.

M useum ssekretæ r og bogholder Birgit Simonsen kom desværre til 
skade med foden og m åtte opereres, hvilket m edførte kom plikationer og 
rekonvalescens. Heldigvis er B irgit tilbage hos os i fin form! Senere på 
året startede M arian  H vilshøj G arnero  hos Rudersdal M useer i praktik, 
og fortsatte i en løntilskudsstilling. M ille Søndergaard var i praktik  hos 
m useet i efteråret 2014. M useum sform idler M illi Svarre fratrådte sin 
stilling prim o 2015.

M andag d. 25. august 2014 tog Rudersdal M useers personale på en 
både inspirerende, hyggelig og velplanlagt som m erudflugt til M useum  
Amager, hvor vi fik set museets afdelinger i St. M agleby og D ragør samt 
D ragørfo rte t og M useum skutteren Elisabeth, og indtog en god frokost 
på en restaurant i Dragør.

Ved indgangen til 2015 bestod personalet på Rudersdal M useer/ 
M othsgården af Jon  Voss (leder af Rudersdal M useer), Birgit Simonsen 
(sekretær/bogholder for Rudersdal Museer); Svend C hristensen (leder 
af M othsgården), registrator Anders Bank L odahl (uddannelsesorlov), 
registrator M orten  M einert Jensen (vikar for Anders Bank Lodahl), 
udstillingsarkitekt K irsten  Schm idt, arkitekt Steen Nielsson, m useum 
svært M arian  Hvilshøj G arnero  sam t vore gode og dygtige frivillige: 
Bjarne Pedersen, G rete H oppe, Ianne Elo, Jy tte  M ochizuki og Lennie 
Simonsen.

V e d b æ k f u n d e n e

2014 var igen et år, hvor m ange børn  og voksne havde glæde af Ved
bækfundene. I alt 7405 m useum sgæster kom på besøg, heraf var de
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K irsten Schmidt, 
Jon Voss og Svend 
Christensen 
fra Rudersdal 
M useer drøfter 
indtrykkene foran 
M useum Amager 
i forbindelse med 
en sommerudflugt. 
Foto: Anne Birgitte 
Gurlev.

3798 børn. Lockout i skolerne og skolestart efter som m erferien med ny 
skolereform satte sit præg på dagligdagen på Vedbækfundene. D et gav 
perioder helt uden skolebesøg. Alligevel havde Vedbækfundene i årets 
løb m ange grupper på besøg. I alt kom 134 skoleklasser, børnehaver og 
andre grupper på besøg. 112 af dem fik undervisning eller omvisning. 
I 2013 havde vi for første gang skoleklasser til om visning på søndage
om visninger arrangeret af engagerede forældre. Igen i 2014 har der væ
re t søndagsom visninger for skoleklasser og m edfølgende søskendebørn 
og forældre. På disse søndage er der fyldt godt op i Vedbækfundenes 
udstillinger, om om visningerne afsluttes ligesom for skoleklasserne på 
hverdage med bueskydning udenfor.

V e d b æ k f u n d e n e  30 å r

I 2014 var det 30 år siden, at m useum safdelingen Vedbækfundene åb
nede i den stråtækte, staldlænge på GI. H oltegaard. Baggrunden for 
etableringen af m useum safdelingen var ønsket om  at udstille de jæger- 
stenaldergrave, der dukkede op ved byggeriet af Vedbæk Skole i 1975. 
Fundene var enestående. D et var første gang i D anm arkshistorien, at 
en hel gravplads fra jægerstenalderen var fundet. Fra kom m unalbesty
relsens side var der ønske om, at de arkæologiske fund skulle blive på
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Vedbcekprojektet

Den permanen te 
udstilling

egnen. Sammen med det daværende Søllerød M useum  blev der indledt 
forhandlinger med N ationalm useet om en uddeponering af fundene i 
staldlængen på GI. H oltegaard. D et resulterede i en aftale, hvor Sølle
rød M useum  forpligtede sig til at udstille fundene på en sådan måde, at 
hele den viden, m an havde om jægerfolket i Vedbæk, blev form idlet på 
en tidssvarende måde.

D en nyeste viden om  stenalderjægerne fra Vedbæk kunne formidles 
i udstillingen på baggrund af et samarbejde med Vedbækprojektet -  et 
tværfagligt forskningsprojekt, som under ledelse af lektor E rik  Brinch 
Petersen fra K øbenhavns U niversitet forskede i jægerfolkets livsbetin
gelser og kultur. I som m eren 1983 gik arbejdet med opsæ tningen af 
udstillingen i gang. D er blev sam m ensat et udstillingshold af mange 
forskellige fagfolk, som arbejdede med opsæ tningen af udstillingen ud 
fra udstillingsarkitekt Inger Sorgenfreis idéer.

I april 1984 åbnede Vedbækfundene med udstillingen Vedbækfundene
-  et jægerfolk fo r  7000 år siden. H er var ikke bare de udstillede arkæolo
giske fund unikke. Selve opsæ tningen af udstillingen var også unik. I 
stedet for en traditionel udstilling, hvor de arkæologiske fund, løsrevet 
fra deres kontekst, blev lagt på hylder i m ontrer, valgte m an at udstille 
de arkæologiske fund i den natur, som jægerfolket fra Vedbæk levede i. 
M useets gæster blev og bliver stadig fø rt 7000 år tilbage i tiden og kan 
i udstillingen vandre gennem  jægerfolkets territo rium  - fra urskoven 
ud mod fjorden, hvor bopladsen lå, og hvor jægerfolket begravede sine 
døde. H er er tre  af gravene fra Vedbæk udstillet. M useets gæster kan 
betrag te jægerfolkets 7000 år gamle våben og redskaber sam m en med 
dyrelivet til forskellige årstider.

U dstillingen Vedbækfundene -  et jægerfolk fo r  7000 år siden er perm a
nent, og den står med få tilføjelser næsten fuldstændig, som da m useet 
åbnede i 1984. I den anden del af udstillingslængen har udstillingerne 
forandret sig siden museets åbning. O prindelig t var her et dokum enta
tionsrum , hvor de besøgende kunne få indblik i alle de arbejdsprocesser, 
som danner grundlag  for vor viden om jægerstenalderen. H er er endnu 
en af gravene fra Vedbæk udstillet. D enne del af m useet har æ ndret sig 
gennem  årene. H er er skiftende særudstillinger, og kun få dele af ud
stillingen hø rer til den oprindelige udstillings opsætning.

T il trods for den perm anente udstillings alder er udstillingen på in 
gen måde træ t og pensionsm oden. D en perm anente udstilling  benytter 
sig af form idlingsform er, som også i dag appellerer til nutidens muse- 
umsgæster. U dstillingen er pædagogisk opbygget. D er er frem stillet re 
konstruktioner af jægerfolkets våben og redskaber, som de besøgende
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Stamgæster

Alfred Avnholt

kan røre  ved, sam tidig med, at de kigger på de originale arkæologiske 
genstande. D er er lyde i udstillingen. D et er en udstilling, som form id
ler til flere sanser, som har stor form idlingsevne, og som stadig har en 
stor oplevelsesværdi for de besøgende.

Vedbækfundene får hvert år besøg af nye museumsgæster, som ikke 
tidligere har set udstillingerne, men der er også et stort antal stamgæster, 
som vender tilbage for at gense udstillingerne. E n  stor del af skolerne er 
stamgæster, som kom m er igen og igen. En skolelærer er igennem  mere 
end 25 år kom m et på Vedbækfundene hvert år med nye skoleklasser. En 
bedstefar fortalte om  gentagne besøg med sit barnebarn, som er m e
get begejstret for udstillingerne “for her er der ægte, levende skeletter!” 
Lunds U niversitet og K øbenhavns U niversitet er også stam gæster, og 
besøger hvert år Vedbækfundene grupper af studerende. K øbenhavns 
U niversitet er kom m et igennem  m ange år med de studerende, som bli
ver undervist i jægerstenalderen, m en i 2014 fik vi også besøg af de helt 
nystartede arkæologistuderende, som i forbindelse med kurset Introduk
tion til arkæologi skulle diskutere udstillingsopsæ tningen på V edbækfun
dene. D. 26. m arts var der besog af 40 engelske arkæologistuderende og 
3 lærere fra C irencester College, som fik om visning på Vedbækfundene. 
D e blev så begejstrede for udstillingen, at det er planen, at de vil vende 
tilbage m ed jævne m ellem rum . E n  af lærerne, arkæologen Jim  G ran t 
bestem te sig efter besøget at skrive om Vedbækfundene i den nye fjerde 
udgave af Archaeology Course Book, som udkom m er i 2015 på forlaget 
Routledge.

U d s t i l l i n g e r  o g  a r r a n g e m e n t e r  p å  V e d b æ k f u n d e n e

I 2014 åbnede hele to sæ rudstillinger på Vedbækfundene. D en 27. m arts 
åbnede udstillingen Alfred Avnholt -  arkæolog og museumsmand. A m atør
arkæologen Alfred Avnholt flyttede til kom m unen i 1919 som udlæ rt 
gartner. H an  havde en stor interesse i egnens historie, og han  indsam 
lede både oldtidsgenstande og nyere tids genstande. D et var hans store 
drøm  at oprette  et m useum  for egnen, m en først i 1974, 18 år efter Avn- 
holts død, blev det daværende Søllerød M useum  indviet i M othsgårdens 
bygninger. Avnholts sam linger var dog forinden blevet udstillet først 
på Gl. H olte Skole, og siden på loftet oven over N æ rum  U ngdom sgård 
i 1960’erne

D et er især på det arkæologiske om råde som am atørarkæolog, at 
Avnholt har fået den største anerkendelse. H an  holdt hele tiden øje med 
om, der dukkede arkæologiske fund op ved anlægsarbejder, m arkarbej-
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G æster hånd
terer forskel
lige dyreskind på 
Vedbækfundene. 
Foto: Anne Birgitte 
Gurlev.

Fund fra  
motorvejen

der og torveskæ ring i kom m unen. D et betod, at Avnholt gjorde u vur
derlige iagttagelser og fund, som ellers ville være gået tabt for efterti
den. H ans systematiske registreringer af jægerstenalderens bopladser i 
Vedbæk M aglem ose fik stor betydning  og var også årsag til, at flere af 
disse lokaliteter blev udgravet i 1970’erne og 1980’erne.

Særudstillingen Fund fra  motorvejen åbnede d. 27. november. 
Baggrunden for udstillingen var de arkæologiske udgravninger, der blev 
foretaget i 2 012 og 2 013 forud for udvidelsen af m otorvej en til H elsingør. 
H orsholm  Egns M useum  -  nu M useum  N ordsjælland foretog i alt 11 
udgravninger på stræ kningen fra GI. H olte til H ørsholm  Kongevej. Ved 
udgravningerne langs m otorvejen er der flere steder fundet spor efter 
oldtidens huse, og der er spor efter de daglige aktiviteter på bopladserne. 
U dstillingen viser nogle af de spændende genstande, der blev fundet ved 
udgravningerne. E t af fundene, en netsænkesten til fiskegarn, viser, at 
oldtidsbønderne på bopladsen Langhaven supplerede landbruget med 
fiskeri. I udstillingen er der også fund, som arkæologerne ikke ved, 
hvad er. På flere af udgravningerne er der fundet dekorerede, massive 
lerblokke i forskellige størrelser. Selv om de første lerblokke blev fundet 
for over 70 år siden, er de stadig en gåde for arkæologerne.
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Arkivleder Lars Bo 
Hansen instruerer 
børn i bueskydning 
til Hop og Rock. 
Foto: Anne Birgitte 
Gurlev.

Stenalderkosten

S m a g  p å  k u l t u r e n

V edbækfundene deltog igen i 2014 i Smag på Kulturen, som er forskellige 
kulturforløb udbudt til børnehaverne og dagplejen i Rudersdal K om 
mune. Vedbækfundene deltog med forløbet Lys og Mørke i jægerstenal
deren. V i havde i januar besøg af 7 børnehaver til forløbet, og for første 
gang havde vi også en gruppe dagplejebørn til e t forløb. D et var en 
succes. D agplejebørnene fik jægerstenalderen form idlet på “Pixibogs- 
niveau”.

V i n t e r f e r i e

I skolernes vinterferie uge 7 handlede aktiviteterne for børn  om sten
alderkost. Stenalderkost er et af tidens helt store m antraer for sund livs
stil. D en  m oderne stenalderkost har dog ikke m eget at gøre med stenal
derens føde. I uge 7 kunne børn  og voksne blive klogere på, hvad vi ud 
fra de arkæologiske fund ved om  stenalderkosten 7000 år siden. D er var 
frem stillet opgaver til børn  i forskellige aldersklasser, som kunne løses i 
udstillingen. E m net genoptaget senere på året d. 11. november, da Ved- 
bækfundenes leder A nne Birgitte G urlev holdt foredrag for voksne om 
den arkæologiske viden om  stenalderens kost.
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Kong Tusindben

Frem stilling af 
flinteredskaber un
der Aben Boplads 
på Vedbækfun
dene, under kyndig 
vejledning af flinte- 
hugger. Foto: Anne 
Birgitte Gurlev.

H o p  o g  R o c k

Personale fra alle tre  afdelinger af Rudersdal M useer deltog i årets Hop 
og Rock d. 22. maj på Rudegård Stadion med ca.4000 skolebørn fra Ru
dersdal K om m unes skolefritidsordninger. D er var hele dagen masser af 
aktivitet ved Rudersdal M useers bod. Især bueskydning og skriveværk
stedet er populært. I skriveværkstedet kunne børn  prøve kræ fter med at 
skrive runer eller gotisk skrift med fjerpenne og blæk. M en også leg på 
stylter og leg med gammeldags bolde underholdt m ange børn  i dagens 
løb.

J a g t e n  p å  h i s t o r i e n

Jagten  på historien -  kulturens m otionsdag blev afholdt d. 23. maj på 
GI. H oltegaard. A rrangem entet var henvendt til børn  i alderen 3-6 år, 
som var inviteret til K ong Tusindbens tusindårs fødselsdag. Børnene 
fik m otion ved at løbe mellem de forskellige poster, hvor de skulle lede 
efter K ong Tusindben. I Vedbækfundenes udstillinger hørte  bø rne
ne om  jægerfolkets skraldedynger og skind, mens de gik på jagt efter 
K ong Tusindben. G o d t 300 børn  og voksne var ved arrangem entet 
igennem  Vedbækfundenes udstillinger.
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Å b e n  B o p l a d s

Åben Boplads - et fast tilbagevendende arrangem ent blev afholdt søndag 
d. 7. september. D et var en fin dag, hvor børn  og voksne kunne besøge 
de forskellige stenalderværksteder og frem stille genstande, som dem jæ
gerfolket i Vedbæk brugte. Igen i år havde Vedbækfundene indhentet en 
flintesmed, som kunne lære børnene at frem stille deres egen flintekniv.

Vedbækfundenes 
nyerhvervede 
plasticskelet blev 
løbende udgravet 
i efterårsferien, til 
stor fornøjelse for 
børn og voksne. 
Foto: Anne Birgitte 
Gurlev.

E f t e r å r s f e r i e

E fterårsferiearrangem entet Leg arkæolog i efterårsferien -  prøv at udgrave 
et skelet blev rig tig  godt besøgt. H er kunne børnene grave en kopi af et 
menneskeskelet ud i en sandkasse i udstillingen. D er blev sam let ud- 
gravningshold, snakket om  udgravningsteknikker, og hvilken viden ar
kæologer kan få ud af en grav. B ørnene havde også m ulighed for at løfte 
de enkelte knogler op og kigge nærm ere på, hvordan vi ser ud indeni.
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N i s s e j a g t

Skovene

Studenter-
medhjcelperer

T il jul var der igen nissejagt, hvor børn  og voksne skulle finde nisser i 
udstillingerne. N issejagten er blevet en fast tradition  på V edbækfun
dene. Allerede inden nissejagten var annonceret, begyndte børnehaver 
at ringe for at bestille tid  til årets nissejagt. For første gang blev nisse
jagten i 2014 afholdt i samarbejde med kunsthallen  Gl. Floltegaard, og 
børnene skulle nu også på jagt i barokhaven. I tilkny tn ing  til nissejagten 
var der en tegnekonkurrence, hvor børnene kunne tegne deres fineste 
juletegning.

A n d e n  f o r m i d l i n g

U d over de store arrangem enter blev der afholdt et par aftenom visnin
ger på hverdage og et par fam ilieom visninger på søndage. A nne Birgitte 
G urlev har i årets løb deltaget i alle Rudersdal M useers skovhistoriske 
cykel- og vandreture og form idlet mosegeologi og de m ange oldtids
m inder i Geels Skov, Rude Skov og Jægersborg Flegn. Sammen med 
lektor em eritus E rik  Brinch Petersen tog A nne Birgitte G urlev til kon
ference i B irm ingham  d. 5.-7. november. Fler holdt de oplægget “M e- 
solithic V iolence”, hvor de fortalte om vold i jægerstenalderen, og hvad 
vi ud fra de arkæologiske fund og spor på skeletter kan sige om vold og 
overgreb i jægerstenalderens Europa.

P e r s o n a l e

I 2014 m åtte vi sige farvel til K arina Truelsen, som har været studen
term edhjælp på Vedbækfundene siden 2010. K arina valgte at stoppe på 
V edbækfundene for at få tid til at færdiggøre sin uddannelse som arkæo
log. Som afløser for K arina blev arkæologistuderende D itte  Stolz ansat 
som weekendvagt. Studenterm edhjæ lperne på Vedbækfundene er alle 
arkæologistuderende, som ud over arbejde på Vedbækfundene også må 
have gravearbejde for andre m useer for at opnå den fornødne graveer
faring i løbet af deres arkæologistudie. I perioder er det dog svært at få 
gravearbejde. De studerende må derfor springe til med kort varsel, når 
der er gravearbejde at få. For at sikre bem andingen af Vedbækfundene 
blev arkæologistuderende Ida Lolk Toghøj og Signe Cecilie Balslev Jø r
gensen Fasting ansat som tilkaldevikarer. D erudover var i 2014 Stina 
Brorsen W inther, Andreas G rundtv ig  Binder og Sara Juel Andersen an
sat som studenterm edhjæ lpere i weekenden, og i hverdagene bemandes
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Vedbækfundene af Sabine T h ran e  ansat på 12 tim er om  ugen og leder 
Anne Birgitte G urlev ansat på fuld tid.

Indsamling a f  
arkivalier

Äret bar præg af 
stor flytteaktivitet. 
H er et vue over 
nedpakkede arkiva
lier ved fraflytnin
gen af Historisk 
Arkivs lokaler i 
Birkerød Aktivi
tetscenter. Foto: 
Historisk Arkiv.

H i s t o r i s k  A r k i v

Renoveringen af lokalerne på arkivets adresse i N æ rum  er mere eller 
m indre fuldført, og der er blevet arbejdet videre med de næste stadier i 
en lang proces, hvor der er blevet fokuseret på arkivaliernes tilgæ nge
lighed sam t på at få ryddet op, organiseret og registeret, således at m an 
kan yde den bedste service overfor brugerne af arkivet.

Sam m en med den løbende optim ering af den nuværende samling, er 
der også indkom m et ny t m ateriale. A rkivet har m odtaget skriftlig t m a
teriale vedrørende lokalhistorien i form  af breve, erindringer, publika
tioner. U dover de skriftlige arkivalier er der også indkom m et landkort, 
plakater og foto- og filmmateriale. G iverne har både været privatperso
ner, foreninger, Rudersdal K om m une og in te rn t fra Ruderdal M useer.

I forbindelse med flytningen af museets adm inistration  fra M oths- 
gården til N æ rum , blev forhenværende vicem useum sinspektør, Jens 
Johansens diassam ling overdraget arkivet. Sam lingen indeholdt flere 
tusind dias. D e er alle blevet skannet, digitaliseret og hovedparten 
registeret. Billederne var p rim æ rt gengivelse af lokaliteter i kom m unen, 
samt billeder fra museets virke.
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Flytning a f
Birkerød
Kommunearkiv

Arkivpersonale fra H isto 
risk Arkiv på besøg i C hri
stiania i forbindelse med 
arkivfaglig rådgivning til 
Christianias lokalhistoriske 
arkiv. I forgrunden M orten 
Richard, bagved Lars Bo 
Hansen og D orte Errebo. 
Foto: Helle W ikstrom .

I foråret fik arkivet til opgave at tøm m e m agasinerne under adm ini- 
strationscenteret i Birkerød, da disse skulle bruges til andre formål. M a
gasinerne indeholdt hovedparten af arkivets sam ling af arkivalier ved
rørende den gamle Birkerød K om m une, hvilket var ca. 500 hyldemeter. 
På en m åned i løbet af som m eren blev der pakket, flyttet og genopstillet 
1000 flyttekasser med arkivalier af arkivets medarbejdere. Arkivalierne 
fandt et ny t hjem i m agasinerne under N æ rum  G ym nasium , som nu er 
ved at være fyldt helt op.

På det kom m unale arkivom råde blev der arbejdet med både digita
le- og papirarkivalier. D er er m odtaget papirarkivalier fra flere af kom 
m unens forvaltningsom råder. Fra Sundhedsom rådet har m an faciliteret
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Birkerød
Frimærkeklub

Foredrag om 
Nordbanens h isto
rie ved markeds- 
føringskonsulent 
i Regionstog 
samt forfatter og 
jernbaneentusiast 
O le-C hristian M. 
Plum. Foto: H isto 
risk Arkiv.

arkiveringen af it-system et Novax, hvor arkiveringsversionen ventes 
godkendt i foråret 2015. Yderligere er der blevet lavet arkivforberedende 
arbejde på andre IT-system er og rådgivet om kring  et digitaliserings- 
projekt i Byplan og i T eknik  & M iljø. D esuden er der rådgivet vedrøren
de arkivering og arkivlovgivning generelt. A rkivet indgår til stadighed i 
faglige fællesskaber for at sikre sig kom petencer og den nyeste viden til 
løsning af den m angfoldighed af opgaver, der hører under arkivet.

U d s t i l l i n g e r  o g  a r r a n g e m e n t e r  p å  H i s t o r i s k  A r k i v

H istorisk  Arkiv åbnede året med en udstilling  i anledning af N ordba
nens 150 års jubilæum. Fokus var på den del af N ordbanen, som går 
gennem  vores egn, sam t postbefordringen i forbindelse med banen. D en 
sidste del blev lavet i samarbejde med Birkerød Frim ærke Klub. U dstil
lingen blev vist på N æ rum  Bibliotek og blev suppleret med et foredrag 
om hele N ordbanens historie. Sammen med Birkerød Frim ærke Klub 
arrangerede m an også et event på dagen for åbningen af N ordbanen, 
blandt andet med et foredrag på H olte Station af arkivet.

E fterårets udstilling  var e t samarbejde mellem Rudersdal Bibliote
kerne, U ng i Rudersdal og H istorisk  Arkiv, under titlen “Rudersdal V- 
logs”. T re  unge borgere fra Rudersdal filmede deres hverdag i en uge og
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Videodagbøger skabte en videodagbog. V ideodagbøgerne gav et indblik i, hvordan det 
var at være ung i Rudersdal i 2014. Ideen til udstillingen var inspireret 
af arkivets sam ling af dagbøger. V ideoerne blev således et tids- og øje
bliksbillede, der kan sættes i forhold til fortid, nutid  og frem tid og sam
tid ig  en m eta-bem æ rkning til unges måde at frem stille sig selv i dagens 
sam fund. U dstillingen blev fulgte op af et levende og spændende debat
arrangem ent om unges selvfrem stilling i en stadig mere digital verden.

I anledning af 200 året for skoleloven lavede arkivet en hotspot- 
udstilling, som blev udstillet på M othsgården. U dstillingen var et sam
arbejde med skoleforvaltningen. E fter udstillingen var taget ned på 
M othsgården, kom den på “tu rn é ” rund t på kom m unens skoler.

Arkivet har i løbet af året været involveret i en række andre form id- 
lingstiltag blandt andet en vandretur, hvor der fortaltes om forskellige

H istorisk Arkivs udstilling ’’Rudersdal Vlogs” om unges hverdagsliv kunne ses ved 
indgangen til biblioteket i Birkerød. Foto: Ung i Rudersdal.
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Situation fra debatarrangem entet om unges mediebrug, med deltagelse af bl.a. forfatter 
Knud Romer Jørgensen. Foto: Ung i Rudersdal.

planters historiske anvendelse. D ertil kom m er forevisning og kom m en
tering  af Søllerød Film en, foredrag om slægtsforskning ved R igsarki
vets form idlingschef, og endelig et erindringsarrangem ent med fokus 
på Vedbæk.

A rkiv  På H jul Arkiv På H jul har som de foregående år “ru lle t ud” til skoler, insti
tutioner, foreninger og ældrecentre og form idlet lokalhistorien med en 
blanding af faglighed og underholdning.

E n anden fast traditionen hos arkivet er “projektgruppen”, som igen i 
år har m ødtes den anden tirsdag i hver måned. H er arbejdes med skrift
lige frem stilling  om lokalhistorien, hvor en stor del af m aterialet senere 
indgår i Søllerødbogen. D ertil kom m er m anuskriptlæ sning og m indre 
foredrag og sidst, m en ikke m indst, m ange hyggelige sociale stunder 
om kring  vores fælles interesse for historien.
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Slæ gtsforskn ings- PERSONALE
arrangem ent pa 
N æ rum  Bibliotek v. 
form idlingschef fra 
Rigsarkivet Allan 
Vestergaard. Foto: 
Lars Bo Hansen.

H istorisk  Arkiv for Rudersdal K om m unes personale bestod i 2014 af 
kom m unearkivar M orten  Richardt, arkivar M orten  Trom m er, arkiv- 
vært C hristian  Kaarsberg, arkivm edarbejder H elle W ikstrøm , løntil- 
skudsm edarbejder Jan  K rønert, frivillig D orte  E rrebo, frivillig G rete 
H oppe og arkivleder Lars Bo H ansen. H elle W ikstrøm  blev i løbet af 
2014 fastansat ved arkivet.
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Foredrag

Årsberetning for Historisk- 
topografisk Selskab for 
Søllerødegnen 2014
A f  Anita Mikkelsen

Å ret 2014 blev på m ange m åder præget af historiske jubilæer. D et var 
i 2014 100 år siden 1. verdenskrig begyndte, 150 år siden nederlaget i 
1864, hvor vi m istede Sønderjylland og 200 året for indførelsen af de 
første gennem gribende skolelove for at nævne nogle store mærkeår. D er 
har de seneste år været en stærk tendens til at sætte ekstra fokus på 
sådanne ’’jubilæer”, de belyses, næsten overbelyses på bekostning af an
dre begivenheder. D enne tendens har Selskabet også ligget under for i 
første del af 2014, hvor en række af vore arrangem enter har drejet sig 
om krig  og m ilitæ ret, som det vil frem gå af om talen af arrangem enter
ne senere i årsrapporten. Selskabet har derudover arrangeret en række 
tu re  i næ rom rådet og som sædvanligt også til lidt fjernere destinationer 
af historisk interesse for vore medlemmer. Vore foredrag, tre  i foråret 
og tre  i efteråret har været over
ordentlig  velbesøgte, så det har 
været en glæde, at m edlem m erne 
har fundet dem spændende. Som 
altid forsøger vi at belyse vores 
egns historiske fortid og nutid, 
fortælle om  steder, m ennesker og 
begivenheder, som tilsam m en kan 
give os som borgere i Rudersdal et 
kendskab til og tilkny tn ing  til det 
sted, vi bor og derm ed en større 
forankring i tid og rum .

E t af de mange billeder, der illustrerede 
foredraget om Københavns nyere Befæst
ning og Første Verdenskrigs udbrud 1914.
Foto: Søren P. Petersen.
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Københavns 
nyere befæstning

Garderhøj Fort

M ine forfædre i 
krig

Matador

Flørsholm
Kirkegård

Tur i Geelskov

D et blev foredraget "K øbenhavns nyere befæ stning og første V erdens
krigs udbrud 1914”, der indledte sæsonen. Søren P. Petersen, der er 
næ stform and i såvel vores Selskab som ’’Fæstningskanalens V enner”, 
klarlagde med sin viden de m ange politiske og historiske begivenheder, 
der var baggrund for befæstningen af K øbenhavn i forbindelse med ud
bruddet af 1. verdenskrig.

Senere i februar m åned blev dette  foredrag fu lg t op af et besøg på 
det nyåbnede G arderhøj Fort, in d re tte t af Eksperim entariet. H er blev 
m edlem m erne guidet run d t i dette fort, som var K øbenhavns Landbe
fæstnings største, anlagt i årene 1886-92.

Foredraget “M ine forfædre i krig i generationer” blev holdt af 
Tore D inesen. D et drejede sig om hans slægt, som blandt andet 
havde deltaget i kam pene ved D ybbøl i 1848, i Sønderjylland i 1864 og i 
1. verdenskrig. H an  fortalte om  sin fars, sin farfars og oldefars deltagelse 
i disse krige, hans farfar, der også var K aren Blixens far - hans oldefar, 
batterichef Adolf W ilhelm  D inesen, der efter eget udsagn affyrede det 
første og sidste skud ved Dybbøl i 1848. Tore D inesen har i hoj grad bi
draget med materiale til Tom  Buk-Swientys bøger om familien D inesen 
og krigene 1848 og 1864.

Resten af forårets arrangem enter havde mere fredelige emner. D et 
første var en aften med Per Kuskner, forfatter til bogen ’’M atador, m en
nesker, m yter & m inder”, om baggrunden for denne vores m est populæ
re tv-serie, der om handler en m eget vigtig  historisk periode i D anm ark. 
D et var et foredrag, som blandt andet belyste, hvordan M atador blev til, 
og hvordan der blev arbejdet med at finde de rette  tidshistoriske loka
liteter; her blev M atador kny tte t til lokale lokaliteter som bl.a. ’’M ads 
Skjerns villa” på D ronninggårds Allé.

I april og maj havde Selskabet arrangeret 3 besøg i det fri. D et fø r
ste var en vandring på H ørsholm  K irkegård med Niels Peter Stilling 
som den spændende fortæller. H an  havde i 2013 netop afsluttet en regi
strering  af de bevaringsværdige gravsteder på kirkegården, så vi fik vist 
de m ange smukke, gamle gravsteder sam t de gravsteder, som tilhø rer 
personer, der er kendt for deres betydning  i hele landet. På H ørsholm  
K irkegård ligger blandt andet Simon Spies, forfatteren H .C . Branner, 
Poul H a rtlin g  og fam ilien D inesen begravet.

D en sidste dag i april gik tu ren  til Geelskov med Søren Petersen 
vores næstform and og m useum sleder ved Rudersdal M useer Jon Voss. 
Geelskov gem m er på m egen lokalhistorie. M edlem m erne fik vist grav-

A r r a n g e m e n t e r
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Villaen på D ronninggårds Allé, der blev anvendt som udvendig kulisse som M ads Skjerns sommerhus på 
Feddet udenfor Korsbæk i Lise N ørgaards M atador. H uset stod tidligere hvidkalket men er nu pudset op i en 
lys gul farve. Foto: Niels Peter Stilling, 2015. (HA)

Skovhistorisk og 
lokalhistorisk van
dring i Geelskov 
-  her er det Jon 
Voss som fortæller 
om skoven. Foto: 
Søren P. Petersen.
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høje og skålgrubesten, ligesom hulveje og oldtidsagre blev udpeget. 
Geelskov er den første af Nordsjællands skove, som Johan  G eorg von 
Langen omlagde til egentlig forstlig d rift i slutningen af 1700-tallet og 
er årsag til skovens udstræ kning i dag. Skihopbakken H oltekollen blev 
også besteget, alt i alt en både historisk tu r  og en med god motion.

V andringen i parken ved Frydenlund Slot en søndag i maj var så 
populær, at Niels Peter Stilling, som var vores inspirerende guide på 
turen , m åtte gentage den senere samme dag. N år m an planlægger et 
sådant arrangem ent til m idten af maj, forestiller m an sig ikke, at det 
kan regne så meget, som det gjorde den dag, men det beviste til gengæld 
vore m edlem m ers oprig tig t store interesse for lokalhistorien, da alle 
begravet i regntøj og paraplyer gennem førte vandringen i den smukke 
park med de m ange historiske minder. D et blev fortæ llingen om Fry
denlund fra Anna Sophie Reventlow, C aroline M athilde og Struensee 
til V ictor Borge og Flaldor Topsøe, om arkitekter og barokhaven og 
med bestyrer H enrik  M ortensen, der fortalte om nutidens anlæggelse

Frydenlund

Skovly i Trørød 
bygget om kring 
1840 som rig
mandsvilla, siden 
skolehjem og nu 
m idlertidigt hjem 
for flygtninge fra 
Syrien. Foto: 
H enrik  Balslev.
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og d rift af frugtplantagen -  også F lem m ing Topsøe bidrog til besøget 
på Frydenlund.

E n byvandring i T rø rød  var efterårets første arrangem ent. Selska
bet har flere gange haft sådanne vandringer i T rø rød  og hver gang i 
et samarbejde med T rørød  G rundejerforening. D et var også tilfældet 
denne gang, hvor vi havde valgt at begynde vores vandring i udkanten af 
den gamle landsby, oppe ved Gl. I lolte Kirke. D et var N iels Peter Stil
ling der ledede turen , som efter et besøg ved og indeni GI. H olte Kirke 
gik op til ’’Skovly”. H er fortalte G rundejerforeningens form and, Sven 
H ertin g  om skolehjemmet ’’Skovly”, der med sine flotte bygninger fra 
ca. 1840 ligger næsten skjult i T rørød  H egn, og de senere år er gået fra 
at være privatbolig til at være skolehjem for udsatte børn . Fra 2015 er 
bygningerne blevet stillet til rådighed for flygtninge fra Syrien. H erfra  
gik tu ren  op ad Kohavevej, den gamle landsbygade, forbi hvor Kohave 
M ejeri og Bryggeriet havde ligget, forbi smeden og Prinsesseskolen vi- 

frem til 1903. Foto: dere m °d  Torvet fu lgt af de m ange historier, der kny tter sig til denne 
H enrik  Balslev. strækning.

Byvandring i 
Trørød

De gamle skoler i 
T rørød, til højre 
Prinsesseskolen 
fra ca. 1782 og til 
venstre den ”nye” 
skole fra 1822/23
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Brede Allé i Fre
densborg Slotspark 
med nye træ er 
og restaurerede 
statuer. Foto: Jens 
Borsholt.

Ringo

Brede Allé i Fredensborg Slotshave er blevet restaureret med helt 
nye træ er og statuerne, der er renoveret. I 2013 havde vi på en udflugt 
til Raadvad besøgt stenhuggeren, mens restaureringen af statuerne stod 
på. O m visningen i Fredensborg Slotshave i septem ber havde derfor sær
lig stor interesse for m ange af m edlem m erne. D et var en spændende 
rundvisning med blandt andet C hristine W aage Rasmussen, der som 
landskabsarkitekt har stået for dele af restaureringen.

I efteråret var der også et besøg på Nivaagaards Teglværk, hvor der 
findes den ældste ringovn i D anm ark. D en er nu fredet, og det var en 
m eget interessant oplevelse at følge denne kontinuerlige teglbrænding, 
som den har fundet sted i ovnen fra om kring  1870 og frem  til 1967.

M othsgården har fået sit navn efter M athias M oth, som var en højt 
placeret em bedsm and under C hristian  den femte, og som boede på 
M othsgården om kring  1700. H an  indsam lede og redigerede den første, 
store, danske m odersm ålsordbog, som aldrig nåede at blive tryk t, men 
er blevet anvendt til alle senere danske ordbøger. I dag er det lykkedes at 
offentliggøre det store værk på en hjemmeside, finansieret af Carlsberg-
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Moths Ordbog

Lensafløsningen

Dansk
Vestindien

Gunderslevholm

fondet og udgivet af D et Danske Sprog- og L itteraturselskab. D et var 
derfor nærliggende at bede redaktøren, dr. phil. M arita  Akhøj N ielsen 
fortælle om dette enestående arbejde og om  M oths liv og samtid -  des
værre ikke i selve M othsgården, m en dog næ r ved i Søllerød Sognegård. 
M oths ordbog er tilgængelig på en APP, som kan tages ned gratis på 
enhver sm artphone.

E fteråret bød på yderligere 2 foredrag, et om  lensafløsningen i 1919 
og det andet om  D ansk Vestindien. T idligere m useum schef på N ational
m useet og forfatter John  Erichsen udgav i foråret sam m en med Ditlev 
T am m  bogen ’’Grever, Baroner og H usm æ nd”, og med udgangspunkt 
i den beskrev John  E riksen de virkninger, loven om lensafløsningen fik 
for en lang række af vore store godser, som m åtte afgive betydelige land
om råder og overdrage store del af herregårdsinventaret til staten. E n  lov 
der af nogle blev betrag te t som grundlovstridig.

N iels Peter S tilling afsluttede vores foredragsrække med at tale om 
D ansk Vestindien. M edlem m erne blev taget med tilbage til Colum bus 
opdagelsesrejser, videre til beretn ingerne om de første danskere i C ari
bien i 1600-tallet og den danske slavehandel, derefter storhandelstiden 
om kring  1800, nedgangstiderne og endelig salget af øerne i 1917. E n  fin 
aften for en stuvende fuld sal og med m ange smukke billeder fra øerne, 
som N iels Peter Stilling selv havde taget.

S e n s o m m e r u d f l u g t e n

M idtsjælland er særdeles rig  på spændende herregårde og interessante 
kirker. Vores sensom m erudflugt gik netop til denne egn for blandt an
det at besøge herregården G underslevholm . Besøget på dette sted var en 
fantastisk oplevelse D et var unikt, fordi G underslevholm  er privat og en 
herregård, m an ellers ikke kan kom m e ind i. Claus de N eergaard  havde 
inviteret Selskabets 80 m edlem m er indenfor i sin herregård  -  oven i kø
bet til kaffe og kage i havestuen. H erregården  har flere velbevarede rum  
fra 1700-tallet, bl.a. den gule salon og havestuen med de originale k ine
siske tapeter. In te t overgår dog hallen, hvor m an overvældes af den u tro 
lige baroktrappe op til 1. sal prydet af m enneskestore herm er -  fanta
stisk. D en  oscarbelønnede film over K aren Blixens ’’Babettes gæstebud” 
anvendte netop Gunderslevholm s enestående in teriø r og i særdeleshed 
denne trappe som kulisse. H er kan m an se og gense et af barokkens 
m eget flotte værker. V i fik også lejlighed til at besøge G underslevholm s 
kirke, der nu er sognekirke, m en i sin oprindelse tilh ø rte  fam ilien de 
N eergaard. Frokosten indtog vi på den netop istandsatte kgl. privilege-
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TV: Den enestå
ende barokhall på 
Gunderslevholm 
med trappen 
flankeret af hermer. 
Foto fra Niels 
Peter Stillings 
herregårdsværk: 
Danm arks H erre 
gårde. Sjælland, 
M øn og Lolland- 
Falster, Gyldendal 
2014. Foto: N . P. 
Stilling, 2013.

rede landevejskro i Rønnede, en prægtig krobygning, hvis ældste dele er 
fra 1600-tallet, og som netop er genåbnet. På tu ren  hjem var vi indenfor 
i den interessante K arise K irke, og vigtigst fik vi adgang til A.G. M olt- 
kes storslåede gravkapel i klassicistisk stil. Også Valløby K irke blev be
søgt, ligeledes en herregårdskirke, inden vi kikkede indenfor i gården til 
Valløs storslåede hovedbygning og spadserede i den m eget smukke park, 
Vallø er om givet af. G ennem  hele vores Sensom m erudflugt har N iels 
Peter Stilling været en frem ragende guide, indsigtsfuld og m unter.

HOLTE TUBST

Selskabets medlemmer forlader Gunderslevholm efter et spændende besøg på den syd
sjællandske herregård i forbindelse med sensommerudflugten i september 2014. Foto: 
Søren P. Petersen.
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Denne smukke nyrestaurerede og genåbnede kongelige privilegerede kro i Rønnede var 
ramm en om frokosten på sensommerudflugten. Foto: Søren P. Petersen.

B e v a r i n g s u d v a l g e t

I 2014 har der, oven på det store aktivitetsniveau i 2013, kun været 
seks lokalplanforslag, der lå inden for vort om råde, Søllerødegnen, som 
vi mener, vi forst og frem m est skal forholde os til.
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D et sidste stop på sensommerudflugten var Vallø. H er et foto optaget af Niels Peter 
Stilling i 2013 i forbindelse med arbejdet på bogværket Danm arks H erregårde. Det var 
også Stilling som var guide på sensomerudflugten til de sjællandske herregårde.

Følgende forslag til lokalplaner har været behandlet:
Lokalplan 243fo r  et område ved Ernst Bojsensvej og Rønnebærvej, høring  

om nedlæggelse af vejareal og en afgørelse om m iljøvurdering. Lokal
planens form ål er, at om rådet bl.a. kan anvendes til e t bredt udvalg af
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offentlige formål og nedlæggelse af den del af E rn st Bojesens vej, der er 
om fattet af lokalplanens område. Ingen bem ærkninger.

Lokalplan 241 fo r  et område til lokalcenter ved Malmbergsvej og Lang
haven i GI. Holte. Lokalplanens formål er, at der inden for lokalplanom 
rådet gives nye udbygningsm uligheder til centerform ål, og anvendelse 
fastlægges til dagligvare-og udvalgsvarebutikker m.m. V i har g jort ind
sigelse med følgende form ulering: Forretn ingsbygningen er opfort som 
en del af Skoleparken i begyndelsen af 50’erne. Bygningen er opført 
i byggestil og i m aterialeholdning som den øvrige bebyggelse. D er er 
derfor en k lart sam m enhæng i dette bebyggede om råde. Forre tn ings
bygningen er tidstypisk med sit udtryk, og det bagvedliggende slag
ter/røgeri-hus med den karakteristiske røgeriskorsten er en væsentlig 
del af bygningens ud tryk  og miljø. Bygningen bør derfor bevares i sin 
helhed, som en del af den helhed, den er opført til. Skoleparken er en 
karakteristisk tidslom m e, som Rudersdal K om m une bør bevare for ef
tertiden. Endvidere anføres, at bygningen står opført i “Kom m uneatlas 
1993” som bevaringsværdig med graden middelværdi, sam t registreret i 
K ulturstyrelsen som bevaringsværdig. Vor indsigelse blev ikke taget til 
følge. Skorstenen blev ikke bevaret, og yderligere blev en forøgelse af 
bygningshøjden tilladt.

Lokalplan 237fo r  et område mellem Kongevejen og Morlenesvej. Lokal
planens formål er at fastlægge anvendelse til teleteknisk anlæg sam t ad
m inistration  m.m. D esuden at sikre, at der ikke kan opføres yderligere 
bebyggelse eller ny bebyggelse efter nedrivning uden forudgående ny 
lokalplan. Vi har ikke haft bem æ rkninger hertil.

Lokalplan 240 Nærumvænge Torv. Lokalplanens form ål er, at fast
lægge om rådets anvendelse til centerform ål samt at give m ulighed for 
tilbygning i tilkny tn ing  til eksisterende dagligvarebutik. V i har kon
centreret os om at vurdere den eksisterende unikke ark itek tur fremover 
ved tilbygning m.m. bliver overholdt, hvilket vi finder den gør.

Lokalplan 218 fo r  en del a f  Skodsborgvej Strandvej og Høje Skodsborgvej. 
G enfrem sættelse af forslag fra 22. juni 2011, da lokalplanen ved en fejl 
ikke blev offentlig bekendtgjort efter planlovens § 30 inden 8 uger efter 
den endelige vedtagelse. Vi har tidligere på daværende tidpunk t frem sat 
vore bem ærkninger, som blev fulgt.

Lokalplan 246fo r  ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rade skov. D er 
er tale om  en landzoneplan, der udpeger ejendom m ens tidligere skov
løberhus staldbygning m.m. som bygninger med høj bevaringsværdi. 
Ved et tidligere lokalplanforslag har vi sam m en med D anm arks N atu r- 
fredningsforening protesteret m od nedrivning af skovløberhuset. Ved
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Børn og voksne 
fordybet i frem 
stilling af såvel 
himmelske som 
m indre kristne 
skikkelser, engle og 
nisser i fobindelse 
med Selskabets 
julearrangem ent på 
Søllerød Sogne
gård. Foto: Ulla 
Skou.

dette lokalplanforslag er der derfor fundet en løsning, der bevarer skov
løberhuset, samt gives tilladelse til opførelse af et ny t enfamiliehus.

A n d r e  i n i t i a t i v e r

T il flere af Selskabets foredrag har vi inviteret andre interesserede b o r
gere i Rudersdal K om m une, så de kunne opleve nogle af de spændende 
arrangem enter, som m edlem m erne får tilbudt, og muligvis blive in te
resseret i at blive m edlem  af Selskabet. Ligeledes har Selskabet deltaget 
aktivt i en række fæ llesarrangem enter sam m en med Rudersdal K om 
m unes kulturafdeling og Søllerød M enighedsråd, arrangem enter som 
i løbet af året har været re tte t m od børnefam ilier. Særlig vellykket var 
ju learrangem entet ’’Engle og N isser”, hvor billedkunstner M ette  W il
le stod for den kreative udfoldelse, og sognepræst T hom as Reventlow 
fortalte de m ange aktive tilhø rere  om ’’engle”, og undertegnede bidrog
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Havnedag i 
Vedbæk

Bestyrelsen

med kendskabet til ’’nisser”.
“Havnedag i Vedbæk” i august måned er blevet en fast tilbagevenden

de begivenhed i Kommunen. I lighed med de andre år deltog Selskabet 
med en pavillon, hvor vi præsenterede vores aktiviteter og udgivelser for 
de besøgende. Desværre var vejret imod dagen, som for en stor del regnede 
væk.

Som noget nyt havde kom m unen og Frivillighedscentret indbudt til 
en ’’frivillighedsdag” på biblioteket i Birkerød. H er var det m eningen, 
at de frem m ødte foreninger og sam m enslutninger kunne tilbyde h in an 
den tjenester, aftale arrangem enter og forpligte sig til disse -  Selskabet 
tilbød forskellige institu tioner små ture, fortæ llinger med mere.

P a r t n e r s k a b e t  o m k r i n g  m o n u m e n t e r n e

Selskabet er stadigvæk en m eget interesseret deltager i arbejdet med at 
bevare vore m onum enter i dette gode samarbejde med kom m unen. Vejr, 
vind og alder æ ndrer m onum enternes tilstand, så der kræves vedlige
holdelse og til tider restaurering. D ette søges der penge til ligesom til 
et pilotprojekt inden for skoleom rådet, der stiler m od at anvende ”de 
talende m onum enter” i undervisningen. D ette  burde være særlig in te
ressant med den nye skolereform, som om fatter bevægelse og undervis
n ing  uden for skolen i skolearbejdet. D er er desværre endnu ikke fun
det penge til at realisere dette. R egistrantgruppen har i år udpeget nye 
medlem m er, blandt andet Sanne Rud fra vores Selskab.

G e n e r a l f o r s a m l i n g e n

D en 27. maj afholdtes den ordinære generalforsam ling i Søllerød Sog
negård med salen fyldt af m edlem m erne. Palle Schiff blev valgt til d iri
gent, og såvel form andens beretn ing  som kasserer V erner Hylbys regn
skab for 2013 og forslag til budget for 2015 blev vedtaget. Forslaget om 
at fastholde kontingentet på 250 kr. årlig t for en husstand blev ligeledes 
vedtaget. På valg var form anden, som genvalgtes. T il bestyrelsen gen
valgtes Birgit Schem ing Povlsen, N iels Peter Stilling, Søren P. Peter
sen, Lars Bo H ansen  og Carl Steen Berggreen. Sanne Rud blev valgt 
til bestyrelsen, mens H en rik  S tø tt ønskede at udtræde. T il anden sup
pleant valgtes arkitekt Steen Pedersen. E fter generalforsam lingen holdt 
m useum sleder for Rudersdal M useer Jon Voss foredrag om ’’Frem tiden 
for M othsgården og Rudersdal M useer”.
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Artikler i
Søllerødbogen
2014

Erling
Hoffmeyer

Kunsten på
Nærumgård-
skolen

Erik Fabrin

B o g u d g i v e l s e r  o g  m e d l e m s k o m m u n i k a t i o n

H vert år udgiver vi Søllerødbogen med Niels Peter Stilling som den 
suveræne redaktør. Vi er stolte af bogens kvalitet, som ikke alene skyl
des redaktørens arbejde, men i høj grad også de m ange flittige forfat
tere, der gennem  m ange tim er skriver artik ler om em ner relateret til 
vores egn og til glæde for vore medlem m er. E n  stor tak skal lyde til vore 
forfattere. Søllerødbogen indeholder i år 5 artik ler udover årsberetn in
gerne fra Rudersdal M useer, herunder H istorisk  Arkiv, Vedbækfundene 
og m useet på M othsgården. Bogen afsluttes med H istorisk-topografisk 
Selskabs egen årsberetning og regnskab.

Bogens første artikel bygger på et betydeligt antal dagbogsoptegnel
ser fra 1700-tallet skrevet af en landligger ved N æ rum  Gadekær. D et er 
den frem trædende em bedsm and Bolle V illum  Luxdorph, der forte dag
bog i 30 år i m idten af 1700 årene, og det er T orsten  Søgaard, der følger 
Luxdorph i hans hverdag i N æ rum  i som m erhalvåret, hvor han  giver os 
et spændende indblik i vores lokalhistorie om kring  1750.

N æ ste artikel fortæ ller om  overbibliotekar i Søllerød E rling  H off
m eyer og hans arbejde for at etablere e t m oderne biblioteksvæsen og 
bygning af et ny t hovedbibliotek. A rtik len  er skrevet af den nu afdøde 
bibliotekar M ichael Sinding (1943-2011). A rtik len  forelå næsten færdig 
ved M ichael Sindings død og er siden blevet bearbejdet af N iels Peter 
Stilling. E rling  H offm eyer valgte at forlade Søllerød K om m une og op
bygge et våbenhistorisk institu t i Francos Spanien.

E fter disse 2 om fangsrige artik ler følger en førstehåndsskildring af, 
hvordan det var at bo i Søllerød K om m une i 1950'erne og 1960'erne og 
skulle arbejde i K øbenhavn. H vilken rejse det var, hvis m an som post
bud havde natarbejde i byen eller i det hele taget skulle de 20 km  ud og 
hjem fra vores kom m une - fortalt m eget levende.

I en fint illustreret artikel beskriver Jørgen  Berg ’’K unsten på N æ - 
rum gårdskolen”, nu N æ rum  Skole, og hvordan den blev skaffet til veje. 
D et var Jørgen  Berg, der i sin tid som skoleinspektør var en af hoved
kræ fterne bag anskaffelsen af disse mange spændende værker, som ele
ver og lærere stadigvæk kan nyde, når de går på ’’arbejde”. Som et ekstra 
arrangem ent for Selskabet viste Jørgen  Berg i novem ber ru n d t på N æ 
rum  Skole og fortalte om kunsten og kunstnerne. E t lignende arrange
m ent havde Søllerød K unstforening, og m ange af kunstværkerne var 
udstillet i Birkerød K unstforening i januar 2015.

D en sidste artikel ”V i går ikke ud, før vi er blevet enige” er skrevet 
af redaktør Steen T rolle fra Rudersdal Avis og er baseret på et interview
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N yt fra  
lokalhistorien

Hjemmesiden

med E rik  Fabrin, da han efter 27 år som borgm ester trak  sig tilbage 
fra kom m unalpolitik. Søllerødbogen afsluttes som tidligere om talt med 
årsberetningerne. D e seneste årgange af Søllerødbogen kan nu lånes 
som lydbøger på vore biblioteker, indtalt af den frivillige organisation 
K L O  i Jylland.

M edlem sbladet ”N y t fra L okalhistorien” blev som tidligere år ud
sendt i februar og i septem ber til samtlige m edlemmer. H er gives der 
en præsentation af de historiske arrangem enter, m edlem m erne kan 
deltage i, og desuden en lokalhistorisk skildring. I medlemsbladene fra 
2013 handlede artik lerne om  henholdsvis H otel N yholte og N ordbanen. 
Ligeledes er der gennem  året udsendt mails om  vore arrangem enter og 
andre nyheder til de medlem m er, der har ønsket nyhedsmails. D et ville 
dog være ønskeligt om endnu flere ville tilm elde sig mail-udsendelsen.

Selskabets hjemmeside, www.histtop.dk arbejdes der hele tiden med, 
og flere æ ndringer vil ske i 2015. D et er næ stform and Søren P. Petersen, 
der er webmaster, og hjemmesiden er i høj grad præget af smukke m a
lerier, som illustrerer vores lokale miljø, men bliver hele tiden fu lg t op 
med aktuelle begivenheder og fotos fra flere af vore udflugter. På vores 
hjemmeside findes desuden en fin oversigt over alle artik ler og forfat
tere, der har været publiceret i Søllerødbøgerne siden Selskabets s tart i 
1942. D enne oversigt er m eget nyttig, når m an ønsker at finde frem til, 
hvad der tidligere er skrevet om  vores lokalhistorie.

Selskabet har i årets løb haft en fin kontakt til K ulturafdelingen i 
kom m unen og et frug tbart samarbejde med Rudersdal K om m une på 
en lang række områder. Også i 2014 år har Rudersdal K om m une ydet 
H istorisk-topografisk Selskab et driftstilskud på 45.000 kr., og det siger 
vi tak for. E n  lang række af vore m edlem m er har i år delt Søllerødbogen 
ud til andre medlem m er, og det har været yderst værdifuldt, TA K  for 
det, da forsendelsen af bøgerne er kostbart. D et er i det hele taget af 
væsentlig betydning for det daglige arbejde med vores kultur, at det sker
i en engageret og glad atmosfære, og det gør det blandt vore m ange sam
arbejdspartnere. Jeg vil gerne på vegne af H istorisk-topografisk Selskab 
sige tak til alle for 2014, ikke m indst til Rudersdal M useer med deres 
m eget im ødekom m ende personale.
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Historisk topografisk Selskab for 
Søllerødegnen
Driftsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2014

R egnskab R egnskab B udget B a lan ce  3 1 -1 2 -2 01 4
R e su lta to p gø re lse 2014 2013 2014
Indtægter 1/1-31/12 Aktiver
Kontingenter 238.986,00 232.550,00 250.000,00 Driftskonto 108.754,80
Tilskud Rudersdal Kommune 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Indskudskonto 170.069,93
Renter 217,05 857,78 500,00 Hensættelseskonto 72.167,30
Bogsalg 4.161,00 2.868,00 10.000,00 Skyldige kontingenter 6.436,00
Indtægter i alt 288.364,05 281.275,78 305.500,00 Aktiver i alt 357.428,03
Udgifter
Søllerødbogen 2014 Passiver
Trykning 124.825,00 143.500,00 140.000,00 Egenkapital primo 351.524,35
Forsendelse 11.131,50 13.250,75 15.000,00 Årets resultat 5.903,68
Diverse/Nyhedsmails 2.158,25 2.400,00 3.000,00 Forpligtelser
Søllerødbogen i alt 138.114,75 159.150,75 158.000,00 Passiver i alt 357.428,03
M edlemsinformation
Trykning af "NYT" 17.450,00 17.450,00
Forsendelse af "NYT" 10.845,65 10.881,75 Verner Hylby
Hjemmeside 0,00 562,50 Kasserer
Nyhedsmails/Diverse 9.941,97 4.812,50
Bogudgivelse 0,00 0,00 Anita Mikkelsen
Medlemsinformation i alt 38.237,62 33.706,75 35.000,00 Formand
Sensommerudflugt
Deltagerbetaling -27.700,00 -33.575,00 Ena Berg
Transport 10.500,00 10.500,00 Revisor
Forplejning 15.800,00 15.600,00
Entre, Foredragsudgifter 3.519,90 12.407,40 Lis Vorsting
Sensommerudflugt i alt 2.119,90 4.932,40 4.000,00 Revisor

Andre aktiviteter
Deltagerbetaling 0,00 -9.000,00
Lokaleleje 3.750,00 3.000,00
Forplejning 2.209,65 2.318,65
Honorarer 8.500,00 16.647,36
Entreer 1.380,00 10.619,00
Diverse/Fored ragsudgifter 9.907,40 2.860,90
Andre aktiviteter i alt 25.747,05 26.445,91 24.000,00
Administration
Sekretærbistand 46.550,47 46.409,47 40.000,00
Porto 474,00 1.110,00 3.500,00
Kontorartikler 629,90 934,75 2.000,00
Annoncer 1.500,00 1.840,00 2.000,00
Møder 3.195,00 2.730,95 3.000,00
Kontingenter 3.610,00 3.495,00 3.500,00
Medlemsadministration 18.547,28 11.344,71 15.000,00
Hjemmeside 400,50 517,50 5.000,00
Repræsentation/Gaver 2.583,90 942,95 2.000,00
Bankgebyrer 750,00 910,00 1.500,00
Administration i alt 78.241,05 70.235,33 77.500,00
Udgifter i alt 282.460,37 294.471,14 298.500,00

Årets resultat 5.903,68 -13.195,36 7.000,00
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Histtops bogsalg ¡ 2014

Titel Antal
Thea fra Trørød 7
Vejnavne 1
Dreng i Holte 2
50 år i lokalhist. 1
Nærumbanen 2
Niartharum 1
Fr. de Conlnck 1
14 malerier fra Søllerød 5
Gårdmandsliv 1
Fr.VII og Skodsborg 4
Skoleliv i Søllerød 1
Søllerødbogen 1942-1970 8
Søllerødbogen 1971-1986 20
Søllerødbogen 1987-1993 9
Søllerødbogen 1994-1999 8
Søllerødbogen 2000-2004 2
Søllerødbogen 2005- 4
Vejen til Rudersdal 2
Landskabsmalerier 5

84

Indtægt for Selskabet 4.461,00

Vi har revideret årsregnskabet for H istorisk-topografisk Selskab for 
Søllerødegnen og har herunder konstateret at regnskabet er i overens
stemmelse med selskabets bogføring.

Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets 
resultat for 2014, dets aktiviteter og dets økonomiske stilling i øvrigt.

Revisionen har ikke givet anledning til bem ærkninger.

H olte den 11. maj 2015

V erner Hylby A nita M ikkelsen
Kasserer Formand

Som generalforsam lingens valgte revisorer

E na  Berg L is Vorsting
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