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Præsteskriverier
Fem litterære Søllerød præster fø r 1800.

a f  Torsten Søgaard.

Sognepræ sterne ha r siden m iddela ld eren  ha ft en ledende rolle i  d e sm å lo
kalsamfund, som kirkesognene bestod af. D esværre k ender v i  uhyre lid t til 
præ stern e i katolsk tid, m en  e f t e r  R eform ationen 1536 f ly d e r  k ilderne tilp ræ - 
steh istorien  m eg et r igere, o g  v i  m øder præ stern e ikke blot som  m en igheden s 
sjæ lesørgere, m en  også som sognets åndelige overhoveder. In sp ireret a f  Hans 
Ellekildes store a fhand lin g i Søllerødbogen 1948 om “Søllerøds Sognepræ ster 
i luthersk T id” sø g er  næ rvæ rend e artik el at red egøre f o r  de p ræ ster i Søllerød  
Sogn, som  i æ ldre tid  ha r efter lad t s ig  en litteræ r produktion.

Torsten Søgaard e r  fø d t  i 1947 og  har siden 1981 boet i Trørød. Han e r  
cand. mag. i fran sk  og  musik o g  ha r sk revet i Søllerødbogen siden 1995. Hans 
artik ler har o fte om handlet kendte m ennesker m ed  tilknytning til vores egn : 
den svenske konge K arl 12., kong G eorg a f  Grækenland, fo r fa t t e rn e  J en n y  
Blicher-C lausen o g J ep p e  Aakjær, komponisten J.P.E. H artm ann sam t po liti
keren Bolle W illum Luxdorph.

I n d l e d n in g

Siden Reformationen i 1536 har Søllerød kirke indtil nu (2017) haft 34 
præster.1 Om den første præst, Jens Olvsson, vides ikke andet end, at han 
var præst i Søllerød omkring 1555. Men allerede fra den anden præst 
efter Reformationen, Hans Lauridsen, råder vi over gode biografiske 
oplysninger, selv om vi ikke ved, hvor mange år han var præst i sognet, 
men kun at han forlod Søllerød-kaldet i 1566.

Herefter fulgte en lang stabil periode på i alt 145 år indtil 1711, hvor 
Søllerød Kirke kun havde fire præster, og de var som noget helt ene
stående far-søn - far-søn. De følgende 90 år, 1711-1801, havde kirken 
til gengæld otte præster. Med andre ord betjente i alt fjorten præster 
sognet i den periode, fra 1536 til 1801, som er genstand for nærværende 
undersøgelse. Fem af disse præster har efterladt sig skrifter, der, hvor 
forskellige og uafhængige af hinanden de end er, alle er kilder til vor 
egns historie.
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Dette enestående kalkmaleri i Søllerød Kirke er skabt ca. 1540, kort efter reforma
tionen. Det ses ved opgangen til prædikestolen. Det forestiller en protestantisk præst i 
sort dragt med pelskrave. Det kunne være både Luther og Hans Tausen, men hvorfor 
ikke forestille sig, at det ligeså godt kunne være en af Søllerød Kirkes første præster 
efter 1536: Jens Olvsson eller Hans Lauridsen. (Foto: Ole Tage Hartmann)



De f em  litteræ re 
p ræ ster

Hans Lauridsens 
Sjælebog

Præst nr. 2 efter Reformationen, Hans Lauridsen, udgav en belæ
rende prædiken i 1587, og den var åbenbart efterspurgt, eftersom den 
udkom i en anden og tredje udgave i 1601 og 1602. Præst nr. 5, Jørgen 
Lauridsen Aaskovs skrift var en privat bryllupstekst, publiceret i 1682; 
mens præst nr. 8, Anders Jensen Cramer, har efterladt sig et brev fra 
1734 om de religiøse modsætninger i sognet. Præst nr.10, Herman 
Hermansen Treschow, har forfattet og publiceret et privat sørgedigt
- en slags begravelsestale - fra 1757. Og endelig har sognets 14. præst 
efter reformationen ladet trykke sine tanker om fornyelse af de kirke
lige handlinger i 1799. Gennem de fem forskellige skriftlige vidnesbyrd 
kommer vi således til gudstjeneste, begravelse og bryllup i Søllerød i 
den ældre lutherske og protestantiske tid mellem 1536 og 1800.2

H a n s  L a u r id s e n  (c a . 1 5 2 0 - 1 5 9 6 )

Hans Lauridsen var præst i Søllerød i en halv snes år, indtil 1566. Han 
var født omkring 1520, altså i det senmiddelalderlige katolske Danmark, 
men i en opbrudstid, hvor M artin Luthers tanker var ved at slå igennem 
i Nordeuropa. Det førte til tronstridigheder og borgerkrig. Grevens 
Fejde 1534-36 endte med den protestantiske kongemagt og aristokra
tiets sejr med efterfølgende reformation og konfiskation af den katolske 
kirkes omfattende gods. Bønder og borgerskab blev ved samme lejlighed 
sat uden for enhver indflydelse, mens adel og kongemagt styrede landet 
i de følgende godt 100 år frem til enevælden 1660.

Hans Lauridsen var således en af den ny tids tjenere, der med kongen 
som opdragsgiver skulle sørge for at Luthers lære blev prædiket i den 
lokale sognekirke.3 Efter præstegerningen i Søllerød blev han i 1567 
udnævnt til kapellan i Vor Frue Kirke i København og i 1573 blev han 
samtidig sognepræst i Hvidovre, hvor han døde i 1596. Han udgav i 1587 
et stort værk med titlen: “Sielebog, d et e r  En C hristelig o g  n y ttig  Haandbog 
om M enniskens Siel, baade de G udfryctig is oc d e W gudeligis: Vddragen a f  den  
H ellige S cr ifft, oc H ellige Lærefædris Bøger". Bogen udkom efter hans død 
i to nye oplag i 1601 og 1602.4

Når Hans Lauridsen i sin titel henviser til den hellige skrift og de lær
des bøger er det Biblens gamle og ny testamente samt kirkefædrene, han 
tænker på. Bibelhistorien v a r  historien, men til realiteterne hørte også 
djævelen og den stadige kamp mellem Gud og djævelen, mellem godt 
og ondt. Djævelen var forklaringen på alt det onde i verden, og i men
nesket fandtes de faldne engle, djævlene. Det er denne fra middelalderen 
nedarvede forestilling, som Hans Lauridsens store værk tager sit afsæt i.
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Hans Lauridsens bog
’’S ie lebog---------Dette
er tredje udgave fra 1602. 
Det er en fornem og smuk 
bog, men den virker noget 
skrøbelig, når man for
sigtigt blader i den. (Foto: 
Ole Tage Hartmann marts 
2017)

Med udgangspunkt i 
den Gudskabte ver
densorden beskriver
forfatteren dogmatisk 
og lærd den men
neskelige sjæl ud fra 
Bibelen og de antikke 
forfattere. Dernæst
gennemgår Lauridsen 
kritisk den udbredte
overtro, som herskede 
h o s  almuen p.i hin- ... ^
det. I lan autorer i ¿ ‘
denne th.iisksprogcde 
dæmonologi en liste

milier, især nordiske, 
som djævlene delte sig 
i, da de af ærkeengelen
Michael blev forvist fra himmelen og fordelte sig på jordkloden, hvor 
de tog luft, jord og vand i besiddelse: “Da L ucifer m ed  sin e Engle, e ller 
den gam le S lange som  kaldes D jævelen e ller  Satanas, blev, som v i hørte a f  
Å benbaringens Bog, n ed sty rte t på  Jo rd en , da fa ld t  nogle A ander i Skove -  
den kaldte de gam le Skovtrolle. Som m e a f  den fa ld t  paa Mark og  Heder, den  
kaldte de G jengangere o g  Spøgelser. S om m e fa ld t på B jerge, dem  kaldte de
B je r g t r o l le --------”. Derefter taler han om Satans rige, “D jævelen have
m ange S talbrødre som  ere sande Spøgelser, som  E llequinder og  Ellemænd, 
D verge, Natravne, Jordm aa lere m ed  g lo en d e Ildstenger, G jen ferd . Disse e r  
D jævle a lle sam m en, end e r  d e r  nogle som tale om  V arulve-----”.6
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Hans Lauridsens
’’S ie lebog-------”.
Denne tredje 
udgave fra 1602 
har modsat de to 
første udgaver intet 
titelblad. Dette er 
side 1 af knap 400 
sider. (Foto: Ole 
Tage Hartmann 
marts 2017)
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Al den overtro i 1500-tallet har Hans Lauridsen naturligvis obser
veret, mens han var præst på landet, bl.a. i Søllerød. For ham handlede 
det om Bibelen, som den nu blev doceret på dansk og med baggrund 
i lutherdommen at gendrive forestillinger nedarvet fra katolicismen.7 
Hans prædikener i Søllerød Kirke har sikkert afspejlet de holdninger til 
overtroen, som han lancerede i sin bog, og hans prædikener har muligvis 
dannet udgangspunktet for bogen. Måske var Søllerød det mest landlige 
sted han var præst, og dermed er hele hans prædiken om overtro og 
dæmoner indirekte en beskrivelse af de tanker og forestillinger, som 
fandtes hos almuen på Søllerødegnen i årtierne efter reformationen. 
Således tolket er det første gang, at vi får et glimt at den åndelige verden 
hos folket i vort sogn i tiden efter reformationen.
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De kristne samfund i 1500-tallet følte sig konstant truet af djævlene og dommedag. 
Frygten for djævlene var fast indgroet i almuens bevidsthed og blev også syn liggjort på 
mange kalkmalerier. Eksemplet her er fra Fanefjord kirke på Møn og er skabt af Elme
lundmesteren ca. år 1500. To damer sladrer på livet løs, mens djævelen noterer al deres 
snik snak. (Foto: Niels Peter Stilling, 2010).

F ir e  p r æ s t e r , 1 5 6 6  -  1 7 1 1

De følgende 145 år havde Søllerød Kirke som omtalt kun fire præster, 
og de forblev alle i Søllerød til deres dages ende. Præst nr. 3 var Niels 
Pedersen, der virkede i embedet i 40 år fra 1566-1606. Han var far til 
præst nr. 4, Hans Nielsen, som holdt et år længere, nemlig i 41 år fra 
1606-1647. Nr. 5 var Jørgen Lauridsen Aaskov, sognepræst i Søllerød i 
43 år fra 1647-1690 og far til præst nr. 6, Laurits Jørgensen Aaskov, der 
modsat sine forgængere "kun" varetog gerningen i 21 år fra 1690-1711.
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Joa ch im  J u n g e

J ø r g e n  L. Aaskov 
kom m er til 
Søllerød i 1644

J ø r g e n  L a u r id s e n  A a s k o v  ( 1 6 1 8 - 1 6 9 0 )

Hans Lauridsen var præst i Søllerød under kongerne Christian 3. og 
Frederik 2. Jørgen Lauridsen Aaskov tiltrådte sit embede i Søllerød 
knapt 100 år senere i 1647. M eget var forandret siden de gode dage 
i slutningen af 1500-tallet. Først og fremmest var Danmark under 
Christian 4.s katastrofale ledelse gået fra at være en europæisk stormagt 
til at blive et slagent protestantisk kongerige, der var truet fra nord af 
stormagten Sverige og fra syd af de katolske papister.

Christian 4. døde i 1648. Det betød, at Aaskovs lange embedspe
riode fandt sted i en nedgangstid, hvor Enevældens gennemførelse 
i 1660 nok sikrede Danmarks overlevelse som nation, men på samme 
tid var et vidnesbyrd om landets forarmning i kølvandet på de ulykke
lige Svenskekrige. De øverste teologiske autoriteter holdt godt øje med 
præsternes disciplin, da den lutherske lære til stadighed blev truet af 
papisterne og calvinisterne 8. Denne modoffensiv udefra søgte til sta
dighed at så tvivl om den sande lutherske troslære. Samtidig var bonde
befolkningens overtro: Troen på varsler, varulve, ellefolk, kloge koner, 
magiske handlinger, hellige kilder etc. langt fra udryddet, tværtimod. 
Endnu i slutningen af 1700-tallet kunne præsten i Blovstrød, Joachim 
Junge i sin enestående beskrivelse af “Den nordsjællandske Landalmues 
Karakter...” skrive et fyldigt kapitel om “Overtroiske M eninger”.9

Men den evangelisk-lutherske lære skabte dog et solidt ideologisk 
grundlag for den verdslige magt. Der var åndelig og politisk enevælde. 
Præsternes opgaver og gudstjenesteordningen blev af de danske refor
matorer fastlagt i tre liturgiske bøger: Kirkeordinansen fra 1539, Peder 
Palladius Alterbog fra 1556 og Hans Thomissøns Psalmebog fra 1569.10 
De skulle føre bog over de personer, der skriftede, børn der blev døbt, 
par der blev trolovede og ægteviede, de der afgik ved døden og desuden 
kontrollere tiendebetalingen. Hovedopgaven var dog fortsat at være 
sognets sjælesørger, hvortil hørte pligten til at besøge og trøste de syge 
og fattige.11

Jørgen Lauridsen Aaskov blev født i Ribe i 1618. Han kom til 
Søllerød som nyuddannet præst i 1644, hvor han tiltrådte embedet som 
kapellan hos Hans Nielsen. Denne havde formentlig god brug for en 
hjælpepræst, idet han i 1628 på et præstemøde var en af de 22 navngivne 
sjællandske præster, som biskoppen Hans P. Resen anklagede for “u?nå- 
deholdent drikkeri”.12 Hans Nielsen døde i 1647 og Jørgen Aaskov overtog 
herefter sognekaldet, som han officielt bestred til sin død i 1690, men 
reelt havde overdraget til sin søn allerede i 1679.
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Jørgen Lauridsen 
Aaskov værk til 
sin søns bryllup er 
en lille  bog på 18 
sider. Her ses den 
fornemme titelside 
med den lange ti
tel. (Foto: Ole Tage 
Hartmann).

En Bryllupstale

Sønnen Laurids Jørgensen Aaskov (1658-1711) giftede sig den 6. juli 
1682 med Elsabet M arie Johan Philipsdatter von Essen. Brylluppet stod 
i Søllerød Kirke med efterfølgende fest på Rungstedlund. I anledning af 
den glædelige begivenhed følte den aldrende fader åbenbart trang til at 
vejlede brudeparret med et opbyggeligt skrift om den rette tro og moral. 
Vejledningen bar den omstændige titel: “E enfoldig A nledning og gu d e lig  
E rindring om  T roloffvelsen s aandelige Tancke-Ring, Herr. Laur. Jø rg en sen  
Aaskow, M edarbejder i Guds Ord til Søllerøds M eenighed, sam t Elsabet 
M arie Joh an  Philips-D aatter von Essen til d eris H æderlige Brude-V ielse 
d. 6. J u l i  1682 fr em sa t”?3

Den lille smukke bog har rødt omslag, og med guldbogstaver er 
trykt:

’J ø r g .  Lauritzøn Aaskow
Bryllupstale til Laur. J ø r  gen søn  Aaskow
6. J u l i  1682”.

Bogens atten sider er en lang prædiken for det unge brudepar. Første 
halvdel baserer sig på udvalgte bibelcitater, mens anden halvdel opreg
ner tolv forhold, som Aaskov senior mener, at brudeparret særligt skal 
lægge sig på sinde. Han betegner det som de “tolv Led”: Den sande Gud
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Ju le sa lm er

- Guds Kundskab -  Troen -  Kærlighed -  Håbet -  Bøn, Forbøn og Guds 
Påkaldelse -  Ydmyghed -  Lydighed - Mådeholdenhed/Ædruelighed/ 
Sparsommelighed -  Tålmodighed -  Bestandighed - og som sidste led, 
Taknemmelighed.

Skriftet til sønnens bryllup afspejler utvivlsomt den gamle præsts 
holdning til kristendommen og livet i almindelighed. M an må gå ud fra, 
at det er de samme dyder, han jævnligt har tordnet med fra prædikesto
len i Søllerød Kirke. Det virker nærmest som om, han i anledning af 
sønnens bryllup har samlet sin tolkning af lutherdommen til en opbyg
gelig morallære - ikke blot for brudeparret, men i realiteten en række 
læresætninger og dyder, som gode kristne i Søllerød Sogn burde lægge 
sig på sinde. Jørgen Lauridsen Aaskovs svigerdatter Elsabet M arie døde 
allerede i 1693, efter elleve års ægteskab.

Jørgen Lauridsen Aaskov havde tidligere udgivet både julesalmer 
og adskillige skrifter om religiøse temaer.14 Et af hans værker med 
forklaringer til Luthers lille katekismus fra 1679 er tilegnet Søllerød 
sognefolk: “Iligem aade v i l j e g  o g  have Eder m in e elskelige kiere Sognefolk  
M ænd og Kvinder, Forældre og Børn, Husbonder og  Tyende h er  i Søllerød 
Sogn d ette m it lid et Arbejd kiærligen tilskrevet (saasom d et o g  Eder f r e m  f o r  
andre m ed  a l Rette billigen tilhører) til e t sted sevarende Tegn og  U dvisning 
paa m it taknem m elige Hje?'telag til Eder alle o g  en h v er  f o r  den berøm m elige 
Æ rbødighed og  m an ge Velgerninger, som I m ig, den S tund j e g  h er  i Guds Ord 
ha ver arbejdet, i nogle o v er  30 Aar velv illigen  beviist ha ve”.

Skal man tro Aaskov - og det skal man jo nok al den stund, at han 
lod sine venskabelige følelser over for Søllerødfolkene komme på tryk
- så havde han som præst et godt forhold til sin menighed. Men hans 
morallære som den kommer til udtryk i hans “tolv led” er nu dybest set 
ret banal.

O t t e  p r æ s t e r  f r a  1 7 1 1  t i l  1 8 0 1

Fra 1711 til 1801, en periode på 90 år, havde Søllerød kirke otte præster: 
Nr. 7 Poul Christensen Schultz (ca. 1679-1730) var præst i Søllerød fra 
1711 til sin død i 1730. - Nr. 8, Anders Jensen Cramer (1705-1746) var 
præst i Søllerød fra 1730 til sin død i 1746. Herefter fulgte nr. 9, Frants 
Henrik Jensen Schade (1714-1776), der virkede som præst i Søllerød 
1746-1753. Han blev derefter præst i Rødby og i Ringsebølle på Lolland. 
Nr. 10, norskfødte Herman Hermansen Treschow (1705-1774), blev 
udnævnt til præst i Søllerød 1754 og fungerede her i tyve år til sin død 
i 1774.
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nO O -tallet

Statskirken

Nr. 11, Jens Mathias Pedersen Blicher (1743-1786), var præst i 
Søllerød i tolv år fra 1774 til sin død i 1786. Han efterfulgtes for en kort 
bemærkning af sognets 12. præst siden reformationen, Poul Danchel 
Bast (1747-1803). Den lærde mand fungerede alene som vikar i embedet 
et årstid i de store landboreform-år 1787-1788. Siden blev han præst 
og stiftsprovst ved Vor Frue Kirke i København. Ej heller nr. 13 Peter 
Gutfelt (1727-1797), kom til at spille nogen nævneværdig rolle i sognet, 
som han kun betjente i revolutionsårene 1788-1789. Derefter blev han 
præst i Skærbæk i Sønderjylland. Først med nr. 14, Christopher Nyholm 
(1750-1826), kom der igen stabilitet i embedet, selv om den markante 
præst i Søllerød til sin egen senere fortrydelse kun forblev 11 år i sognet 
fra 1790 til 1801. Han blev siden præst i Nyborg.

Selv om de otte præsters forholdsvis kortvarige virke i 1700-tallets 
Søllerød står i stærk kontrast til de tidligere fire præsters livslange kald i 
sognet, har tre af dem efterladt sig skriftlige vidnesbyrd, der knytter sig 
til deres tid i Søllerød Sogn.

Ret beset er 1700-tallet det århundrede, hvor forudsætningerne for 
vor moderne tid bliver skabt. I internatonal sammenhæng er det i det 
århundrede, at Den ny Verden for alvor træder ind i historien. I Europa 
afløses religionskrigene af folkelige revolutioner, der viser vejen mod 
nationalstaterne, og i Danmark afløses 1600-tallets krigstilstand af en 
langvarig fredsperiode efter 1720, og i anden halvdel af 1700-tallet gen
nemføres de epokegørende landboreformer, der på fredelig vis sikrer 
vort lands overgang til det moderne landbrugssamfund.

Den luthersk nordeuropæiske kirke fik ingen hovedrolle i denne 
udvikling. Men lokalt var præsterne stadig den samlende magtfaktor, 
der dikterede det åndelige ved siden af den materielle udvikling. Med 
oplysningstiden blev tidligere tiders bibeltro erstattet af et fysisk, na
turvidenskabeligt funderet verdensbillede med selvstændig iagttagelse. 
Statskirkens grundlag var stadig den lutherske tro, og kongen, som ud
nævnte alle kirkelige ansatte, sørgede gennem bisperne enevældigt for, 
at præsterne ikke udviklede afvigende dogmatiske synspunkter. Kirken 
og religionen var fortsat afgørende for Enevældens magtgrundlag. Der 
var krav om regelmæssig kirkegang og overhold af den ugentlige hvile
dag, og præsterne skulle stadig føre nøje tilsyn med, at folk kom i kirke
- med alt hvad dertil hørte af registrering af fødsler, dåb, konfirmation, 
giftermål og død. Og som sognets eneste skriftkyndige pålagdes præ
sterne ofte andre opgaver, som f.eks. folketællingerne og efter 1803 
registrering af sognets fattige. Men nu er vi allerede for langt fremme.
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A n d e r s  J e n se n  C r a m e r  ( 1 7 0 5 - 1 7 4 6 )

Anders Jensen Cramer var præst ved Søllerød kirke fra 1730 til sin tid li
ge død i 1746. Hans embedsperiode svarer nøjagtigt til Kong Christian 
6. s regeringstid. Det var netop på den tid, at der opstod nye tanker in
denfor religionen. I 1600-tallet var kirken efterhånden stivnet i en kold 
ortodoksi. Reaktionen kom fra Tyskland i form af forskellige såkaldte 
pietistiske retninger, som ønskede en mere personlig og følsom kristen
dom. M an tog klart afstand fra den gammeldags troende menighed. I 
1734 var der strid mellem de ortodokse og de pietistiske præster. Kong 
Christian 6. var pietistisk opdraget, men tillod kun en moderat pietisme 
for ikke at true statskirkens enhed.

De meget yderliggående blev kaldt separatister, dvs. de der skilte sig 
ud. De gik ind for en idealistisk åndsretning og ville ikke nøjes med 
den sædvanlige gudstjeneste. De ønskede at fremkalde en endnu større 
åndelighed og inderlighed samtidig med, at de forholdt sig kritisk til alle 
ydre kirkeskikke (sakramenter) som dåb og nadver.

Søllerød Kirke 
1742. Det er i sær
klasse det ældste 
billede, vi har af 
Søllerød Kirke.
Det findes på et 
dørstykke på Bern- 
storff Slot. Det er 
Søllerødgaard til 
venstre i billedet. 
Vi genkender Søl
lerød Sø med de 
tilliggende huse og 
hulvejen. Den strå
tækte præstegård 
anes tv. for kirken. 
(Dørstykke på 
Bernstorff Slot)
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Det var modsætninger som også nåede til Søllerød, hvor de blev 
P rovst meget tydeligt illustreret af konfrontationen mellem provst Morten
M orten  Reenberg15 og skoleholder i Søllerød Simon Michelsen Steenholt.
R eenberg Søndag d. 27.juni 1734 var ikke en helt almindelig søndag for præsten

Anders Jensen Cramer. Den dag visiterede den 74-årige provst, Morten 
Reenberg, i Sollerod kirke, hvor han overhørte, foretog katekisation, 
de børn, der skulle konfirmeres.16 Provst Reenberg var højt anset, men 
kendt for sine skarpe og satiriske udtalelser vendt mod pietismen. Han 
havde modtaget flere advarsler fra kongen, Christian 6., for sin “unyt
t ig  tale". T il stede i Søllerød Kirke var udover præsten Anders Jensen

Søllerød Kirke ca. 1790. Indgangsportalen var dengang sydvendt, og midt i billedet 
foran kirkegårdsmuren ses ’’Kagen” med halsjern til sognets syndere. (RM )
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Skoleholder Cramer også skoleholderen i Søllerød Simon Michelsen Steenholt.
Simon Steenholt Steenholt var få år forinden blevet ansat i Prinsesse Sophie Hedevigs 

skole i Søllerød i 1732.17 Han var kun den anden lærer på skolen efter 
dens oprettelse i 1721.18 Steenholt var meget bibelkyndig og glødende 
tilhænger af den nye retning pietismen, hvilket som udgangspunkt faldt 
fint i tråd med prinsessens overbevisning.

Den gamle provst, som den dag var draget ud på landet til Søllerød, 
optrådte selvsikkert og alvidende. Han benyttede lejligheden til helt 
utidigt og på det kraftigste at kritisere og latterliggøre pietismen. Han 
holdt en dundertale, som rystede skoleholderen. Søllerøds præst Anders 
Cramer Jensen holdt sig tavs og afventende, mens Steenholt skulle bruge 
megen tid på at komme sig over dette chok og først fire måneder senere 
turde sende et brev med protest til provsten.19 Det meget lange brev af 
24. oktober 1734 indeholdt en voldsom og myndig kritik af hele prov-

Dette fotografi er optaget nogenlunde fra samme sted som motivet på forrige side. 
Muren, ’’Kagen” og tårnuret er væk, men ellers er der ikke sket de store forandringer i 
de mellemliggende mere end 200 år. (Foto: Niels Peter Stilling, 2010).

19



stens indlæg i Søllerød kirke: “ ----- j e g  som  den rin geste a f  Lærerstanden
udi i Eders P ro v s t i--------- j e g  d e r fo r  um u lig t i saa v id t kan væ re en stem m ig
m ed  Eders H øjæ rvæ rd igh ed --------- d e r fo r  kan og bør j e g  h e ller  ikke tie d er 
med". Så følger et væld af kritikpunkter om, hvordan provsten havde talt 
formanende til forsamlingen i kirken, og om hvordan han havde talt ilde 
og spottende om den nye lærdom (pietismen). Han havde beskyldt “dens 
læ rer e” for at få folk til at tvivle om deres salighed og blive bedrøvede. 
De nye lærere, havde han sagt, var drømmere og blinde og forføriske og 
prædikede en djævelsk lærdom: “M en kjære Hr. P rovst, j e g  u n d rer m eget 
over.; a t I paa saadan M aade tu rd e fr em fø r e  saadant e t  S prog”. I sit brev cite
rer skoleholderen desuden provsten for følgende tirader, som uden tvivl 
er gået gennem marv og ben på menigheden: “H vorfor ha r v o r  H erre ikke 

Drukkenskab i de ti Bud fo rbud en  Drukkenskab, fo rd i Gud ha r g iv e t  sin Lov f o r  M ennesker 
og ikke f o r  Bæster; thi den, som drikker sig  drukken, g jø r  s ig  selv til e t Bæst; 
alle andre S yndere kan komme til Omvendelse, m en  en Drukkenbolt kommer 
a ld rig  t il O mvendelse, m en  han skal dø i sin e S ynd er”.

Når provsten stillede børnene spørgsmål, svarede de for det meste 
korrekt efter deres udenadslære, og provsten anerkendte: “du svared e vel, 
m it Barn, d et e r  sand t”. Men skoleholderen raser: “m en kjære Hr. Provst, 
m ed  hvad  Vished kunne I v e l sige, at d et v a r  sand t?”.

I sit lange brev til provsten bringer skoleholderen talrige bibelcitater 
for at underbygge sin kritik af det traditionsbundne kirkeliv. Provsten 
er imidlertid autoritær, gammeldags og urokkelig i sine synspunkter. 
Brevet afsluttes med “i a l tilbørlig U nderdanighed fo rb liv e r  højæ rvæ rd ige 
og højlærde Hr. P rovsts ydm yge og  r in ge T jener Simon M ich elsøn Steenholt, 
Skoleholder i S øllerød”. Skoleholderen Steenholt og provst Reenberg illu 
strerer i høj grad konflikten mellem den gamle traditionelle tro og den 
nye tro, pietismen. Vi må formode, at Søllerøds præst Anders Jensen 
Cramer i den givne situation har holdt lav profil. Han blev dog alligevel 
indblandet, idet provsten straks videresendte skoleholderens brev til 
ham. Han ekspederede det dog omgående videre til sjællands biskob 
Christen Worm.20 Worm reagerede ved at sende en skrivelse til amt
manden over Københavns amt, geheimeråd og lensgreve Johan Ludvig 
Holstein. Heri fremførte han, “hvad  fa r l i g  Følge d et m aatte blifve, om  saa- 

U gudelig lærdom  dan e lle r  anden u gud elig  Lærdom skulde udspreede s ig  blandt den een fold ige 
Almue paa L andet”.

Det hele kunne være sluttet her, men så skete der noget som nødven
diggjorde, at præsten Anders Jensen Cramer for alvor måtte gå i aktion. 
28. oktober 1734, få dage efter skoleholderens brev, skriver han til biskob 
Worm ang. drengen Jørgen, som havde været i huset hos skoleholderen
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Skolelæreren
fy r e s

Denne smukke 
vignet introdu
cerer Treschows 
sørgedigt til sin 
hustru. Øverst er 
citatet fra Paulus. I 
midten under bal
dakinen ses kisten. 
T il højre ser vi en 
person med korset 
som symbol på 
troen, og til ven
stre står en person 
med et anker som 
symbol på håbet.
Tro håb o g ---------.
(Foto: Ole Tage 
Hartnmann).

siden dennes ankomst til Søllerød: “En D reng om tren t 14 Aar gam m el, 
na fn lig  J ø r g en , som o fu er tv en d e Aar h a fv e r  væ ret ind tin get i Kost o g  Lære 
hoss S chole-H olderen Simon M ichelsøn Steenholt, skal sidst a fv ig t e  A ttende 
Søndag e f f t e r  Trinitatis d. 24. Octobr. i Catechisationen e f f t e r  Prædiken, 
da Schole-H olderen, som  dog burde væ re tilstæde, iche mødte, o ffen tligen  
i M enighedens Paahør ha fv e fo rk astet B ørne-daaben og v ed  adskillige Ord 
paastaaet, a t Børn ei burde døbis, f ø r  de b le fv e voxne og store, m en  de skulde 
læris, f ø r  de burde døbis.” Jørgen havde talt “ugud eligen  og  bespotteligen om  
det høivæ rdige A ltareis Sacram en te” og udenfor kirken sagt at “ligesaa g o tt 
m aate I  gaa  til it S v im e Trug, som du ga a er  til A lters”. 21

Den unge præst Cramer beskriver det hele meget objektivt. Han 
ønsker tydeligvis at være neutral og tager ikke stilling for eller imod. 
Han fordømmer ikke skoleholderen, men han ser sig nødsaget til at ind
berette drengen Jørgens skandaløse adfærd. Skoleholderen blev holdt 
ansvarlig for Jørgens opførsel, og Anders Cramer Jensen blev af biskop
pen pålagt at forsøge at omvende skoleholderen, men det lykkedes ikke 
trods gentagne forsøg, og enden på det hele blev at skoleholderen fik sin 
afsked efter kun to år i prinsesse Hedevigs skole.

H e r m a n  H e r m a n se n  T r e s c h o w  ( 1 7 0 5 - 1 7 7 4 )

Herman Hermansen Treschow var nordmand og blev præst i Søllerød i 
1754. Det var hans fjerde embede. Hans to første embeder var i Norge,
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Herman Herman
sen Treschows sør
getanker over sin 
kære hustru er ikke 
en egentlig bog, 
men en titelside og 
tre sider poesi.
M an må beundre 
den her viste titel
side med de meget 
afvekslende skrift
typer. (Foto: Ole 
Tage Hartmann).

Præstekonens død

det tredje var i Karise på 
Midtsjælland. Han blev 
ca. 1737 gift med Anna 
Schielderup (ca.1709- 
1757), som også var 
norsk. Hun var enke 
efter sin første mand, 
død 1735. Efter ca. tyve 
års ægteskab havde 
Herman Hermansen 
Treschow den sorg at 
miste sin kære hustru.
Embedsmanden Bolle 
W illum  Luxdorph be
skriver meget præcist 
det tragiske forløb: “Den 
brave M adam  Treschow i 
Søllerød dø e r  m eg et hastig  
v ed  d e t, a t hun ta g er  et 
Støkke Kiød i M unden , 
som  qvæ ler hende m el
lem  H ænderne paa M and oc B ørn”.22 Herman Treschow forfatter og 
udgiver kort efter et lille digt på otte strofer, “Sørge-Tanker o v e r  Anna 
Sch ield erup”. På den farverige titelsiden kan man læse:

“Sørge-Tanker O ver M in Høyt-elskte, nu hos Gud Salige M oder.; Anna 
Schielderup,

Velærværd; Hr: H erman Treschow, Præst f o r  Søllerøds M[enighed]: 
Hands H iærteelskte H ustroe Da Hun den 10 M aji blev g e ley d e t til Sit H vile- 
Stæd, Skyldigst opsatte a f  En dybsørgende Søn. H.T. Impr. C.F.Wadskiær. 
Kiøbenhavn, 1757. Trykt hosThomas Larsen Borup, boende paa Vandkonsten".23

Overskrift : ”Hvo som  e r  død, den e r  r e t fæ rd ig g jo r t f r a  Synden. R om er 
6, v.7.24

“Holdt H ierte op m ed  Suk, holdt Øje m ed  din Graad,
Holdt sk iælvend Haand dog op a t skiælve, m en s j e g  skriver,
Paa d ette S ørge-B lad m in S org tilk iendegiver.
D og ach ! hvad ra a d er jeg , h vo r daa rligt e r  m it Raad?
H vor k and jeg  uden Suk og  Taarer om d ig  ta le?
Dig, som  m in Pen nu skal i Taarer dyppet, male.
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B ryd H ierte ud  m ed  Suk, du d er til Aarsag har.
Een M oder døde her, Hvis M oderlige H ierte,
Hvis S org f o r  andres Liv S elv H en d es  L iv fo r tæ r te ,
H vis H iertes- Suk saa tit d ig  op til H ærren bar,
H vi brast Du selv  e j fø r , end H end es skidde briste,
D og tænk d et v a r  Guds Raad, v i  e j m ed  ham tø r tviste.

Svøm  Øje udi Graad, som  saae, d og neppe fa a e  
For Graad, d et Øye s ig  i Dødens Søvn at lukke,
Som udi L ivet ey f o r  Søvnen v ild e bukke;
M en f o r  m it B æ stejo  a a rv  agen  a ltiid  staae,
At see t i l m ine F ey lfo r  k iærlig dem  a t rætte,
Et Speyl a f  Dyd H un h er d ig  gav , see d ig i dette.

H er saae du H en d e s  H aand  sank n e d fo r  Dødens M agt, 
Den Haand, d e r  f l i t t i g  va r  til sin es Gavn og  Bæste,
Den Haand, d e r  G avm ild v a r  im od h v e r fa t t in  næste, 
Den Haand, d e r  a ld r ig  b lev paa Ondskabs G iern ing lagt, 
Den Haand, d e r  a ld r ig  tog hvad  andre kunde skade 
Undtagen nu; H un os så hastig v i l  fo rlade.

Du saa a t Tausheds Baand b lev h er  den M und paalagt, 
Som talede m ed  Gud ved  Sang og  Bøn i Livet,
Som m ig  saa m angen  sød F orm an ing ha ver g iv e t ,
H vis Tunge a ld r ig  har paa Falskheds Edder sm agt,
Den M und, som  talte h er til m anges F ryd og  Glæde, 
Uskyldig Aarsag blev til Taushed; j e g  m å græde.

D og still d ig  lid t m in Graad, j e g  h er  en Fader seer,
H vis Taare-blandet Syn m ig  om  Hans S orr ig  m inder, 
Udi hv is S org  j e g  og  ti l m in e t  Tønder finder,
D og da hans Liv m in Trøst næst Gud a lleen e er,
J e g ,  som  ham ikke se lv  kand nogen Trøst tilreede,
Til Ham a f  Trøstens-Aand a f  H iertet Trøst tilbeede.

K om ! m in e Sødskende, som  S orr ig -fu ld e staae,
Lad os m ed  d ette L iig fra  Verden Afskeed tage,
Lad ikke Verdslig S org v o r  Sind og  H ierte nage,
Som kun til H immelen opofret væ re maa,
Vi i et Himmelsk S ind da har den Trøste-tanke:
At Gud i H imlen os v i l m ed  v o r  M oder sanke.
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Im id lertiid  m in Pen en G rav-sk rift sk river saa,
HER HVILER DEN, SO M  VAR AF KIØN N ET VEL 
EN QVINDE;
MEN UDI TROE OG DYD SIG VUSTE EN MANDINDE, 
ENHUSTRUE, MODER, VEN, EN CHRISTEN,
LÆSER GAAE,
TÆNK, VAR VEL JORD E N  VÆRD SAA MEGEN DYD 
A T BÆRE?
NEY, HUN G IK  DERFOR IND TIL DYDENS FADERS
Æ RE”.25

p  kF eftt fyertt ep mtb *?uf, boitt Oi* .meo wn <Praal>, 
■JSsä fie ilt iti-xlvrnb JPiaant) teg ep at fllrfve, mtnrfjtg (tnvtr 

'■jjdti totte Hiin øorg ttlffenNgiwr.
2>cg atp! fiMb rd d tw rjtg , f?»er ta a r f ig t  f r  m it SKiiab? 

JSt-or fanP |fg ntvn i ? u f  Dg J a a r t r  om Mg ra k  i 

2 ) ia, fom min $ t n  nn i t a í  i X a a m  b p p p « , m ak .

33rrl> Jjierte ut> meb ©uf, i« htrtil 9tar(ag 6ar.
(Sen 97?pt*r M e f>er, v̂iéídtederltge inerte,
Jpou ©er§ fot an lu t  fit) (Stiv -øcnt** fM tntt, 
JjierM -&ut faa tit Dig op rti£<Jrrrti 6ar,
45t>i ftratf 2)n felv eo fer, mi nfcf* ffult* briftt,
%>oq tant M  Par ©oM Staat, vi ep uieb (jam ter tvifle.

© *em Cr>tubt® raab, røm faat, 609 n tw t faat 
*«r v&raab, Mt O w  « m  f>ebtn« « e e n  at luttt, 
©em nbi Vift« tn for ö w n tn  uxu buttt;

5Ktn tet mit “»«rftt jo aarvagm altrtb ftaat,
SU f<t til mint »tt>l fot natUQtem at r a m ,

<£t ©PfCl afD p b  J>un t>« b tg * » ,  f«  tt« t U ttt

p t r  faat bu £>aant> fant n«b for «»a^ t,
2>cn JSaanb, b tt flittig » a t  tu  ftnc« vfcaon og -^ tft t , 
X>tn Í>aan6, btr « av m tlb  car Imob bctr fatttg naftt 

2)tn{Md<it| b«t a lb rig  b l «  p aa  Dnbffabtt&ttnung lagt, 
SX n J>aanb, N r a lbrtg tog fortb anbtt tunbt ftab t, 

Uubtagtn n u ; £ iu n  0«  faa haftig bit fortab«.

iO u  faa t a t $au< f*M  SSaanb bfcfc fx* btn ?0tunb p a a la g t , 

G om  ta itb t mtb <?iib w b »Sang og % e r ti  ( to t t ,

© cm  m ig fa a  tnangtn fob Sorm antng bovtr gtotij 

•Obi* 2 unge a lt r ig  to r p aa  S a trø cM  <fbb« fm a g t,

2>tn SRnnb, fom ta lt t  b tt t i l  m angta S r tb  og © la b t, 

U ffrlb ig  a a rff lg  b l t t  t t l  X auéfcb ; )<g m aa  g r a t t .

og friil ttg  hfct min © raab, jtg ^ tt tn $abtt fm ,
J>tt¿ X aart-btaibct<Snn migom ftan« <S©rtigmtnbw, 
Ubi J&DW © otg itg cg til mtn tt  ie n b t t  ftnbtr,

2)og bu J>an< íto  min Xreft naft ©ub allttnt tr,
3 tg , fom JfSam i« t  feto tanb nogtn í r e f t  tite« t í ,

T 'il ^ a m  a f  X reftm «*äani a f  giertet i r e f t  tilbttbt.

Efter vignetten ses her seks af de otte strofer. Treschow værk er 1700 tals poesi fra 
overgangen mellem barok og rokokko. (Foto: Ole Tage Hartmann).
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Anna Schielderup blev ca. 48 år, og nåede kun at opholde sig tre år 
i Søllerød.

Herman Treschow var åbenbart specialist i at skrive “Sørgetank er”. I 
1765 udkom hans “Sørgetanker o v e r  G erhard Treschow”, hans ældre bror 
(1703-1765), præst i Birkerød, men han skrev også for de kongelige. 
“A llerunderdanigste Sørgetanker'" er ved Frederik 5.'s første hustru dron
ning Louise død i 1751. I 1766 skrev han både til Frederik 5. s begra
velse samt en hyldest tale i forbindelse med Christian 7. s tronbestigelse. 
Disse to værker udgav han med titlen “Tvende Taler”, og de blev begge 
fremført i Søllerød kirke som prædikener.

C h r is t o p h e r  N y h o l m  ( 1 7 5 0 - 1 8 2 6 )

Christopher Nyholm var præst i Søllerød fra 1790-1801. Han udgav fle
re kirkelige skrifter, og blandt de vigtigste af disse er et skrift forfattet i 
Søllerød i 1799: “F orandringer v ed  den o ffen tlige G udstjeneste. Et Forsøg”.26 
Han havde fem år før han kom til Søllerød udgivet en bog med titlen 
“Forslag til R eligions-Kundskabernes Udbredelse paa Landet ”. Det bogværk, 
han skrev i Søllerød, fortsætter i samme retning. Den indledes af et 
kort forord, dernæst et afsnit “Til L æserne”. Hovedteksten er på 86 sider, 
og sidst er der et rettelsesblad. Den lille smukke bog er stilet “Til det 
K ongelige Danske Cancellie”.

I forordet kan man bl. andet læse: “D ette lid et Skrift, hvis H ensigt 
er : a t anspore de Oplyste til a t rense den Christlige Religion f r a  M enneske- 
M enin ger27, og  bidrage til, at saadanne Skikke og  F orm u larer v ed  den o f
f en t lig e  G udstjeneste m aatte b live indbragte ... ”. Om sig selv skriver han

en Forfatter, d e r  e f t e r  sin  O verb evisn in g kuns skrev, hvad  han indsaa f o r  
rig tigst, o g  e f t e r  sin Evne søg te a t g iø r e  Sandhed og  Dyd elskværdig og  v ig 
t i g ”. Søllerød 12. N ovember 1199. “U nderdanigst F orfa tteren”. Følgende 
citater fra afsnittet “Til Læserne” fortæller om Nyholms hensigt: “... e t 
Forsøg til fo ran d red e F orm u larer v ed  den udvortes Gudstjeneste.... E fter m in  
O verbevisn ing va r  d et sørgelig t, om  v i  endnu 1800 skulde beholde de gam le 
Skikke, de gam le Texter, de gam le Kollekter, de gam le Formularer. Vist nok 
bør disse ikke forkastes, fo rd i de er e  gam le, m en  fo rd i T iderne d e r  er e b levne 
m ere opklarede fo rd re, a t M ennesker i R eligions S ager bør høre den oplyste 
Fornuft, den f r a  m enneskelige M en in ger rensede G uddommelige Sandheds 
S prog”.

Han roser den nye salmebog som “e r  saa u end elig  fo rsk ellig  f r a  den  
gam le, som  indeholdt paa m ange S ted er U fornuft, O vertro og  bibragte de ska- 
deligste begreber. Han kræver desuden en bedre uddannelse og disciplin
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Titelsiden på pastor 
Nyholms værk fra 
1799. Han ønskede 
at forny gudstjene
sten, det handlede 
hans skrift om. 
Søllerøds menighed 
fik ikke glæde af 
disse nytænkende 
reformtanker. Ny
holm forlod 
Søllerød samme år 
og virkede derefter 
25 år i Nyborg.
(HA)
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Kapitel 8 i N y
holms bog handler 
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møde”. (HA)
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Søllerød Kirke 
1798. Akvarel af 
Jean-Francois de 
Jonquiéres. Det 3. 
og sidste billede af 
Søllerød Kirke før 
år 1800. Hulvejen 
dominerer i midten 
af billedet, og til 
højre vil traditio
nen vide, at vi ser 
pastor Nyholm, 
som var kirkens 
præst indtil 1799. 
(RM )

hos præsterne, kalde lærerne.
Hovedtekstens 86 sider indeholder 15 kapitler, i hvilke Nyholm med 

henblik på fornyelse gennemgår alt det som foregår i og omkring kirken: 
“Gudstjenestens begyndelse -  salmerne -  prædiken -  barnedaab -  

konfirmation -  skriftemaal -  altergang - sakramentet paa syge sengen
-  vielser -  collecter -  begravelser -  tavlerne -  gudstjenestens ende -  
landsbyskolerne -  slutning”.

Under punkt 14 landsbyskolerne, skriver Nyholm, at en af præstens 
vigtigste opgaver er hyppigt at besøge skolerne og både give råd og 
selv undervise. Det interessante punkt er nr. 3: prædiken. Hvordan vil 
Nyholm da i Søllerød foretage prædikenen efter sin bogs udgivelse, 
hvordan vil han forny ritualet?

Han foreslår som noget helt nyt, at der kun prædikes hver anden 
søndag. På de andre søndage vil han gennemgå de bibelske tekster som 
en slags religionslære. Han skriver: ”Paa Landet e r  d et a lm ind elig  K lage, 
at kims fa a  gaa  i Kirke. M ennesker blive kiede a f  de m an ge Prædikener, o g  den

!  T vu t'h v  Jo l/ i/ ro cb



Oplysningstiden

a lm indelige M and isæ r fo rd i han ikke a ltid  fa t t e r  en udtænkt Tale”. Dertil 
skal præsten “beflitte s ig  p  aa, a t g iø r e  Sandhederne, han fo red ra ger , fa tte lig e  i 
e t  lyst og  g o t  Sprog. Han tale kuns f r a  H iertet, hans Tale v i l  da blive fru g tb a r  
paa T ilhørernes H ier ter”.

Christopher Nyholm tilhørte den rationalisme, der udviklede sig 
af oplysningstiden, en tid der så fremad. Den kritiserede visse bibelske 
tekster og nogle af kirkens ritualer og afviste al overtro. Den nye tid 
ville modernisere det kirkelige liv, og der opstod stridigheder mellem de 
gamle og de nye præster. Med sin bog ville Nyholm med sine mange års 
erfaring tilkendegive, at gudstjenesten og de kirkelige handlinger skulle 
afvikles med fornuft, værdighed og indsigt og ikke med følelsesladet 
overtro og pedanteri.

A f s l u t n in g

Søllerøds 2. præst efter 1536, Hans Lauridsen, trådte i kølvandet på 
reformationen ud af middelalderens mørke med sit belærende værk om 
djævle.

Op imod år 1700 stivnede den gamle ortodoksi, og det fremkaldte 
den følelsesladede pietisme, hvor Søllerødpræsten Cramer så at sige kom 
i klemme mellem de mest yderliggående synspunkter repræsenteret af 
henholdsvis den lokale skolelærer og hans elever og på den anden side af 
den traditionsbundne og hidsige provst.

Senere i 1700-tallets anden halvdel opstod rationalismen og oplys
ningen og reformiveren, som en salgs reaktion mod pietismen. Nyholms 
skrift er et tid ligt eksempel på, at tidens reformlyst også slog igennem i 
kirken. På hver sin vis - og på tværs af århundreder repræsenterer Hans 
Lauridsen i slutningen af 1500-tallet og Christopher Nyholm 200 år 
senere det kristne oprør mod “ugudeligheden” og tanker om fornyelsen 
af forkyndelsen overfor en oplyst og kristen menighed.

I mellem dem var Jørgen Aaskovs og Herman Treschows skrifter 
anderledes private, det handlede henholdsvis om præstesønnens bryl
lup og præstekonens begravelse omgærdet med kristelige skrifter, som 
begge præster senere kunne anvende helt eller delvis i deres prædikener.

Om den smukke Søllerødegn virkede særligt befordrende på præ
sternes skrifter er ikke godt at vide, men den sidste præst i rækken, 
Christopher Nyholm, som efter Søllerød kom til Nyborg i 1801, skrev i 
Nyborgs Embedsbog: “10 å r i Søllerød. Aa, Gud g iv e , a t j e g  havde b levet. 28
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Tavlen i Søllerød Kirke med navne på samtlige dens præster siden reformationen i 1536. Kirkestatens liste 
over samtlige paver er Verdenshistorie, vores kongerække fra Gorm den Gamle og til i dag er Danmarks
historie. Denne præstetavle i Søllerød kirke er vores lokalhistorie. (Rudersdal Museer=RM)

L i t t e r a t u r :

A r t ik l e r  i S ø l l e r ø d b o g e n  o m k r in g  S ø l l e r ø d  k i r k e :

1942. Victor Hermansen: “Søllerød kirke”,
1946. Hans Ellekilde: “Digterpræsten Caspar Johannes Boye".
1948. Hans Ellekilde: “Søllerøds Sognepræster i Luthersk Tid'”.
1953. F. Elle Jensen: “En Provstevisitats i Søllerød 1734”.
1964-65. F. B. Evaldsen: “Provst Gunnar Sparsø”.
1978. Sigurd Granild: “Studenterhytten på Søllerød kirkegård”.
1979. Gunnar Sandfeld: “Omkring Søllerød kirke”.
1983, Mogens Iversen: “En vandring på Søllerød kirkegård”.
1986. Tove Bojsen-Møller: “M inder f r a  Søllerød præstegård”.
1991. Peter M. M. Christensen: “Søllerød kirke”.
1993. Marie Louise Gunder-Hansen: “Sommergæster i Søllerød”. 
2000. Torsten Søgaard: “Jenn y Blich er-Clausen, præ stefru e i Søllerød”. 
2003. Ernst Goldschmidt: “En biskoh besøger Søller-ød”.
Desuden:
Niels Peter Stilling: Søllerød Kirke, Rudersdal Museer, 2011.
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N o t e r

1 Se N.P. Stilling: Søllerød Kirke, Rudersdal Museer, 2011, side 40. På denne 
liste mangler to præster, som er kommet til efter bogens redaktion: Signe Ahl- 
burg Kamstrup og Rikke Vanggaard.

2 Alle citater bringes i den originale ortografi. Nedfældet skrift fra 1520-1700 
betegnes som “æ ld re nydansk". Det gælder de to første præster her. Fra 1700 
taler man om “y n g r e  nydansk”.

3 Det var gennem alle årene kongerne som udnævnte præsterne.

4 Alle tre udgaver findes på det Kongelige Bibliotek. Førsteudgaven fra 1587 er 
digitaliseret og kan ses “on lin e” på internettet. Som udgiver: Prentet aff Laurentz 
Benedicht. 2. og 3. udgaverne fra 1601 og 1602 har som udgiver: Prentet hos 
Heinrich W aldkirch paa hans egen Bekostning oc findis sammesteds til kiøbs.

5 K.N. Rahbek: Læsning i blandede Æmner, bind 3, København 1822, side 514- 
516. Citaterne fra Hans Lauridsens bog er herfra, og værket findes på det Kgl. 
Bibliotek. Knud Lyne Rahbek (1760-1830) var digter, redaktør og teaterkriti
ker m.m.

6 Lucifer er djævelen. “Å benbaringens bog", han henviser til Johannes Åbenbaring 
kapitel 12 vers 9 ff.

7 Christian 3.'s danske Bibel udkom i 1550. Det var den første samlede bibelover
sættelse til dansk.

8 Papisterne var katolikkerne. Calvinisterne repræsenterede en meget streng 
form for protestantisme.

9 Joachim Junge: Den nordsjællandske Landalmues Karakter, Skikke, M enin
ger og Sprog, 1798. Foreningen "Danmarks Folkeminder” ved Hans Ellekilde, 
1915, s. 230ff.

10 Ole Brinth m. flere: Højmessen i den danske folkekirke, 1999, forlaget ANIS, 
side 54-57.

11 Benito Scocozza: Ved afgrundens rand, Gyldendal og Politikens Danmarkshi
storie 1600-1700, bind 8, 1989, side 110-125.

12 Benito Scocozza, 1989, side 110: “B illedet a f  præ sten , d e r  lod  s ig  bære drukken 
f r a  kroen t i l  kirken, n å r han skulle holde gud stjen este , s tem m er sm ukt overen s m ed  
Sjæ llands biskob Hans Poulsen R eseñes klage på  e t  p ræ stem øde i 1628 over, a t 22 
na vn g ivn e  p ræ ster v a r  fo r fa ld n e  ti l um ådehold en t drikkeri". Jfr. Hans Ellekilde, 
Søllerøds Sognepræster i luthersk T id, Søllerødbogen 1948, side 14.

13 Dette lille  skrift findes på det Kgl. Bibliotek og er digitaliseret. Udgivet: Kiø- 
benhaffn: Prentet af Chr. W ering.

14 Hans Ellekilde: Søllerøds Sognepræster i luthersk Tid, Søllerødbosren 1948, 
side 15-17.

15 Provst Morten Reenberg (1660-1736), se Dansk biografisk leksikon bind 12, 
side 101-102.

16 Se F. Elle Jensen: En Provstevisitats i Søllerød 1734, Søllerødbogen 1953, side 
57-66.

11 Prinsesse Sophie Hedevig (1677-1735) var datter af Kong Christian 5.
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18 Se Ingrid Markussen: Prinsesseskolerne i Søllerød Sogn 1721-1823, Søllerød
bogen 1971 side 11-12, 37-42, 46-47, 132. Se endvidere Hans Ellekilde: Arve
prinsesse Sophie Hedevig og Søllerød Sogns Skolevæsen, Søllerødbogen 1953 
side 21.

19 Det ca. ti sider lange brev citeres i sin helhed i Holger Fr. Rørdam: Kirkehi
storiske Sam linger 3. række bind 3, udgivet af Selskabet for Danmarks Kirke
historie, G.E.C. Gad, Kjøbenhavn, H .H. Thieles Bogtrykkeri, 1881-82, side 
815-828, Kgl. Bibliotek.

20 Sjællands biskob Christen Worm (1672-1737) boede i bispegården i Nørregade 
i København og var i øvrigt morbror t il Bolle W illum  Luxdorph. Se Torsten 
Søgaard: Bolle W illum  Luxdorph, Søllerødbogen 2014 side 7.

21 H.F.Rørdam: Bidrag til Separatismens Historie i Christian 6. T id, Kirkehi
storiske Samlinger 5. række bind 4, udgivne af Selskabet for Danmarks K ir
kehistorie, G.E.C. Gad, Kjøbenhavn, H .H. Thieles bogtrykkeri, 1907, side 
429-434, Kgl. Bibliotek.

22 Se Torsten Søgaard: Bolle W illum  Luxdorph, Søllerødbogen 2014, side 13.
23 Det lille skrift findes på det Kgl. Bibliotek og er digitaliseret.
24 Romer, er Paulus Romerbrev fra det nye testamente.
25 Alle ord og sætninger i fed skrift er fra Treschow selv.
26 Udgivelse: Kiøbenhavn, K.Kristensens Forlag, trykt hos M atthias Seest, 1799. 

Kgl. Bibliotek og digitaliseret.
27 M enneske-Meninger er de, der har for vidtgående synspunkter ang. gudstje

nesten, f.eks. pietisterne og separatisterne.

28 Hans Ellekilde: Søllerøds Sognepræster i Luthersk Tid, Søllerødbogen 1948 
side 33.
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Ja p etu s S teen- 
strups fo ræ ld re 
og  skoletid

Danmarks Darwin
Naturforskeren Japetus Steenstrup 
og Vidnæsdam ved Holte

a f  H ans-Ole K ettin  g

Da area lern e m atrik el nr. 1 og  2 nord f o r  GI. Holte i 1950’ern e b lev f r e d e t  
som et led  i skabelsen a f  Søllerød Naturpark, hed det i O verfredn ingsnæ vn ets 
kendelse a f  23. oktober 1956, at “d er  knytter s ig  en betyd elig landskabelig in 
teresse til bevarelsen a f  Vidnæsdam m ed  om liggend e vandhuller, således som  
de frem ti-æ d er i dag. H ertil k om m er im id lertid  en betyd elig videnskabelig 
interesse, d e r  knytter s ig  til se lv e Vidnæsdam Mose. D enne mose har n em lig  
dannet g ru n d la g  f o r  Ja p etu s S teenstrups klassiske undersøgelser, o ffen t lig g jo r t  
i 1841: “Geognostisk-geologisk U ndersøgelse a f  Skovmoserne Vid?iesdam og 
Lillemose i d et nord lige S jæ lland”.

Forfatteren til d enne artik el ha r i en årrække væ ret m ed lem  a f  Søllerød  
M useum s Arkæologiske g ru p p e og ha r d e r fo r  også ha ft en op lagt interesse i “a r 
kæologiens fa d e r  iD anm ark” Ja p etu s S teenstrup (1813-1897), d e r i  1830’ern e  
g en n em fø r te  en række epokegørende naturvideskabelige undersøgelser a f  m o
sern e på v o r  egn  m ed  Vidnesdam på  H oltegårds jo r d e r  som  udgangspunkt. 
H ans-O le K ettin g  (fød t 1945) ha r hele s it liv  boet i kommunen, d e sidste 30 
å r  på m atrik el nr. 1 ki i GI. Holte. Han e r  uddannet E lektroingeniør og  har 
arbejdet hos B rüel & K jæ r A/S 1962-66 og 1970-85. Han har sk revet f l e r e  
artik ler i Søllerødbogen, sen est om  Holte Landpost (2015) o g  om  “F rilu ftsliv  
latigs M ølleåen” (2016).

J a p e t u s  S t e e n s t r u p s  u n g e  å r

Johannes Japetus Smith Steenstrup (Steenstrup) blev født den 8. marts 
1813 i Vang i Thy, hvor faderen, Johannes Vogelius Steenstrup (1777- 
1840), var præst. Moderen var Anna Cathrine f. Carstensen (1784-1868). 
Japetus er en latinisering af det danske navn Jeppe, idet drengen blev op
kaldt efter den i datiden kendte læge og instrumentmager Jeppe Hansen 
Smidt, der kom fra T hy og havde været J.V. Steenstrups lærer på univer
sitetet i København.' Steenstrup begyndte sin skolegang i Thisted, men 
flyttede 13 år gammel til Alborg, hvor han blev indlogeret sammen med
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Den ungeJapetus Steen- 
strup. Efter et oliemaleri 
af en ukendt kunstner. 
(100 års mindeskrift)

sine to ældre brødre hos enkefrue Kaarsberg og fortsatte skolegangen 
på Alborg Katedralskole. Steenstrup blev optaget i familien, og senere 
i livet blev han forlovet og gift med husets yngste datter Ida Margrethe 
Kaarsberg (1811-1882). Efter skoletiden på katedralskolen i Alborg, som 
sluttede med en studentereksamen, drog Steenstrup til København og 
fik sin Examen Artium med første karakter den 24. oktober 1832 på 
Københavns Universitet.2

På U niversitetet Steenstrup begyndte med at læse medicin på universitetet. Men alle
rede i 1833 blev han bedt om at komme hjem til præstegården i Thy for at 
være huslærer for sin yngre søskende. I Thy havde Steenstrup rig lejlig
hed til at studere naturen, en interesse han havde haft fra barns ben, og 
da han IV2 år senere i 1835 vendte tilbage til universitetet, blev medicin
studiet udskiftet med naturvidenskab. Den unge students talent for na
turvidenskaben var tid ligt blevet opdaget af professor i zoologi, Johannes 
Reinhardt, der havde holdt kontakt med Steenstrup, mens han opholdt 
sig i Thy. En anden af lærérne på universitet var professor i geologi Johan
G eorg F o rchham m er----------------------------------------------------------------
(1794-1865), som fik 
stor indflydelse på 
Steenstrups karriere .1 
I studietiden deltog 
Steenstrup i en vi
denskabelig rejse til 
Bornholm i april 1836 
ledet af Forchhammer.
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Ida M argrethe 
Kaarsberg. Efter en 
farvelagt tusch
tegning. (100 års 
mindeskrift)

S ynet på  
jo rd en  og  livets 
udvik ling

Formålet var at undersøge øens geologiske ressourcer, og rejsen var fi
nansieret af Rentekammeret, nutidens Finansministerium. I enevældens 
sidste årtier stod staten bag en række undersøgelser med henblik på mu
lighederne for råstofudvinding og den dertil hørende industrialisering, 
som alternativ til det altdominerende landbrug.11

Endnu i begyndelsen af 1800-tallet var forestillingen om opkomsten 
af vor verden domineret af troen på Biblens skabelsesberetning, hvor li
vet blev skabt på 6 dage, og Noah der senere med sin ark reddede alle 
arter fra Syndfloden. Da naturvidenskaben i kølvandet på Oplysnings
tiden begyndte at finde fossile knogler fra uddøde arter i successivt afiej- 
rede million år gamle jordlag, blev det sværere og sværere at få disse
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fund til at passe med Biblens beretning. I 1808 kom den franske baron 
og naturvidenskabsmand Georges Cuvier (1769-1832) så med sin ’’Kata
strofeteori”, som indebar, at der havde været to store syndfloder i jordens 
historie, og at det var den sidste, som var omtalt i Biblen. Hermed kunne 
kirken og videnskaben så enes i en periode, men det g ik jo ikke i det lan
ge løb, og det skyldtes videnskabsmænd som danske Japetus Steenstrup 
og engelske Charles Darwin/

Sammen med Rentekammeret var Videnskabernes Selskab, stiftet i 
1742, en drivende kraft, når det gjaldt udforskningen af den danske un
dergrund i den førindustrielle tidsalder. 1 1836 udskrev selskabet et pris
spørgsmål til besvarelse med følgende omstændelige formulering, der er 
søgt tillempet moderne dansk retskrivning: “D er fo rek om m er i tø rv em o 
sern e i Danmark og  H ertugdøm m erne en s to r m ængde træ stam m er.; og d er i
blandt hyppigen a f  nå letræ er; som  altså synes a t bevise, a t d e r  i æ ldre t id er hos 
os ha r væ ret en vegeta tion  a f  disse træarter, som  siden e r  fo rsvu n d en  og  fø r s t  i 
nyere t id er v ed  kunst igen  e r  opstået. Da denne k endsgern ing e r  a f  sto r v ig t ig 
hed m ed  hensyn til de fo randrin ger, som  m an m å an tage a t den organiske 
verd en  ha r lid t i den nuvæ rende jordperiode, så ønsker selskabet en om fattende 
beskrivelse a f  de forhold , h vo ru nd er nå lestam m ern e f in d es  i v o re  tørvemoser. 
Da det ikke e r  sandsyn ligt, at én m and v i l væ re istand til a t g iv e  en ud før lig  
beskrivelse o v e r  alle disse fo rh o ld  i fædrelandet, så v i l  selskabet belønne en h v er

Prisopgaven

Kort der viser de 
moser som Steen
strup undersøgte 
i forbindelse med 
prisopgaven. 
(Målebordsblad fra 
1881-82 bearbejdet 
af forfatteren)



H oltegård på 
Steenstrups tid

tilstillet a fhandling, som g iv e r  en ud før lig  beskrivelse o v e r  nogle a f  d e v ig tig s te  
steder, h v o r  de om talte fo rh o ld  fo rek om m e”.

Opmuntret af sine lærere på universitet tog Steenstrup fat på opgaven 
og var i et helt år uafbrudt beskæftiget med at indsamle - og ordne sine 
iagttagelser fra tidligere år. Særlig blev to moser i Københavns nordlige 
omegn, Vidnæsdam ved Holtegård og Lillemosen ved Rudersdal Kro, 
genstand for hans undersøgelser og studier. Valget af Vidnæsdam var 
nok ikke tilfældigt, da Steenstrup havde sin gang på (GI.) Holtegård i 
den periode/ I det gæstfrie hus, tilhørende proprietær Johannes Jung, 
boede en række jævnaldrende unge mennesker, og dertil huslæreren 
Hans B. Kaarsberg (1805-1884). Den sidste var Ida Kaarsbergs sto
rebror, og det var formentlig Steenstrups forlovede, der bragte ham i 
forbindelse familien Jung på Holtegård.

H o l t e g å r d  o g  V id n æ s d a m

Holtegård var med sine 327 tdr. land en af sognets største gårde i 
1800-tallet.7 Jorden bestod af en blanding af marker, enge, skove, tørve
moser, søer og fiskedamme og dertil en stor park på østsiden af den fir
længede gård. Den blev købt af proprietær Johannes Jung (1783-1834) i 
slutningen af 1820érne med et endeligt skøde i 1830.* Han var på det 
tidspunkt 47 år og gift med Louise Augusta Jung f. Roenberg (1785- 
1845). Parret havde 5 børn med Isabella Regina født 1812 som den æld
ste og derefter Christopher født 1815, Ludvig født 1817, Annette født 
1821 og til slut efternøleren Adam født 1829. 9 Ved folketællingen i 1834 
var der foruden familien, 14 andre beboere på gården inklusive tjeneste
folk. Der blev ført en stor selskabelighed i det Jung’ske hus på Holtegård. 
Den ældste søn Christopher var musikalsk og uddannede sig i klaverspil 
med understøttelse fra bl.a. prinsesse Caroline Am alie.'0 En række 
kendte musikere som Fr. Kuhlau og Henrik Rung kom på gården og 
spillede kammermusik med Christopher. T il gæsterne hørte også digte
ren Carl Ploug og Søllerødpræsten Caspar Johannes Boye." Steenstrup 
kom allerede i sine rusår (1832) som gæst hos familien Jung på Holtegård 
og var siden gennem flere år en hyppig gæst sammen med sin forlovede 
Ida Kaarsberg, der også boede på Holtegård i en periode. Hendes seks 
år ældre bror Hans havde siden 1829 været ansat som huslærer for fami
lien Jungs mindre børn.'21 1833 blev Hans gift med husets ældste datter 
Isabella Regina Jung i Søllerød Kirke med efterfølgende fest på 
Holtegård.13 De nygifte tog derefter til Færøerne hvor Hans, som i mel
lemtiden var blevet uddannet som præst, havde fået et embede. Sejlturen
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derop blev meget dramatisk, idet den tog over Vi år at nå derop på 
Sejlskibet ’’Hektor”. Vældige efterårsstorme gjorde at skibet måtte gå i 
havn eller ligge underdrejet i og omkring Norges sydkyst i månedsvis.14 
Johannes Jung døde allerede i 1834, men hans enke, Louise Augusta, fik 
lov at sidde i uskiftet bo.'5 Hun videreførte ejendommen bistået af den 
næstældste søn Ludvig indtil sin død i 1845.

Under sine besøg på Holtegård havde Steenstrup fået en særlig inte
resse for en af gårdens moser, Vidnæsdam, og det blev hans undersøgel
ser af den, der blev afgørende for besvarelsen af prisopgaven. Den lo
kale amatørarkæolog Alfred Avnholt har over 100 år senere forsøgt at 
beskrive Steenstrups vandring fra Holtegård til Vidnæsdam i lettere ro
mantiseret form: ‘A ttemosevejen g å r  h er tæ t op til Holtegårds ud længer og 
indkørsel, på v e j ud  til Vidnesdam. Han se r  ov er  markerne, o v er  mod Øverød , 
h vor gå rd en e Langkjærgård og  Ry gå rd  l ig g e r  om giv et a f  blom strende markskel. 
M ellem  dem  ses Langkæret, en afH oltegårds m ange fiskedamme, og  h er m ellem  
Langkjærgård og Holtegård l ig g e r  også en lille fiskedam, d er  tillige e r  gadekær. 
Steenstrup dre jer  ind m od Holte by, og h erp å  h jørn et a f  GI. Holte gad e og vejen  
til Trørød, v ed  et gam m elt stråtækt hus lig g e r  en tred je fiskeda?n.16 Steenstrup

M atrikelkort fra 1854 der viser dele Holtegårds nordlige jorder. Med grønt er vist Steenstrups gangvej fra 
Holtegård til Vidnæsdam. Det meste af Vidnæsdalen bestod af opdæmmede fiskedamme, som blev bort- 
forpagtet til interesserede. Næsten alle er nu udtørrede, kun Vejdammen eksisterer stadig. (M atrikelkort 
bearbejdet af forfatteren)

S teenstrup på 
H oltegård og  
hans besøg i 
Vidnæsdam mose
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’’Store Holte” før og nu. I år 1900 købte Etatsråd og direktør for og grundlægger af 
ØK, H.N.Andersen Holtegård. Senere i 1909 købte han også Christoffersengården 
matrikel nr. 3 og Hans Jensens gården matrikel nr. 6 og lod dem rive ned for at få noget 
luft omkring sit eget landsted og slippe for lugten fra møddingerne. I 1910 kom der en 
lov om bilers trafik på sogneveje, og det medførte at H.N. Andersen gav penge og jord 
til at Attemosevej kunne lægges om fra den smalle vej mellem gårdene til den nuvæ
rende placering. Ikke alt blev revet ned idet der stadigvæk ligger en gammel længe fra 
Langkærgård tilbage. Gården flyttede i sin tid ud til GI. Øverødvej hvor den brændte 
og er blevet genopført flere gange siden. Også en rest af Larsengården er bevaret, som 
det store gule hus der er nabo til Holtegård. (Søllerødbogen 1992)

g å r  v id ere ned a f  Holte gade m ellem  maleriske gam le lerklinede og  stråtækte 
huse, v id ere ned a f  skovbakken, h vor to gam le stråtækte huse l ig g e r  på h v er  side 
a f  vejen. Oppe på møllebakken sv in g er  m øllen sit kors m od den lyse som m erh im 
m el.17 Han g å r  fo rb i m øllerhuset ud  på  d et åbne land og næ rm er s ig  sit mål, 
Vidnesdam, og  stå r v ed  en markvej, d e r  g å r  ned m od mosen. Her e r  en v id  udsigt 
til alle sider. M od vest se r  han op m od Høje Sandbjerg m ed alle de levende hegn  
e ller markskel, h vor slåen blomstrer. Han lader blikket g lid e horisonten rundt, 
o v er m od Gøngehusene og  vid ere ud  o v er  det storslåede åbne, bakkede landskab, 
og n ed  o v er  Sanddalens væ ld ige kuperede terræn, d er  g å r  jæ vn t  o v er  i M aglem o- 
sens side, g røn n e lavning. Yderst ude ses sundet som et mørkeblåt bånd, og man 
m ere an er end se r  H vens konturer m ed Skånskekysten i ba ggrunden”.18
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Meget er forandret i (Gl.) Holte siden Steenstrups dage. Landsbyen 
Store Hohes Gårde, der lå på syd og vestsiden af Holtegård er stort 
set væk, og Holtegårds sidefløje med stald og køkkenfløj er nedrevet. 
Vejen, der løb lige uden for Holtegård, er omlagt og en parkeringsplads 
har erstattet de småhuse, som lå her. Langs begge sider af Gl.Holtegade 
er der kommet bebyggelser bag den eksisterende husrække, og hele det

GEOGNOSTISK-GEOLOGISK ONDERSÖGELSE

SKOVMOSERNE

YIDINESDAM- og l i l l e u o s e
i  DET XOHDI.IGE S JE IX A M ),

c  Ü H M Í-R R N 1 K G E I1 , H E S T E D E  F R A  D A N M A R K S  
L E D S A G E T  A F  S A - M E K L . C K E H D E  B e M M K M «  ,

S * 0 V -  K l * R -  O G  L t n g . o s e .  . a l m i n d e l i g h e d .

Forsiden til Jape
tus Steenstrups 
prisafhandling der 
udkom i 1842 sam
men med 6 andre 
videnskabelige 
bidrag. (Forfatte
rens samling)

JOH . JAPETVS SM. STEESSTKUP,
NATU RFO RSKER.

j AARET ISnJT KRONET PRIISAFHANDLINC.)
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Prisen vindes

Vidnæsdam

Vidnæsdam, set 
fra øst. (Foto: P. 
H arder 1911)

åbne område nord for Gl. Holtevej er blevet bebygget. Møllen brændte i 
1895 og næsten alle fiskedammene, som Avnholt nævner, er forsvundet.

Den afhandling, som Steenstrup indleverede til bedømmelse på 
Universitetet i 1837, vandt ikke blot prisen på 100 Rbd., men fik tillige 
en meget hædrende bedømmelse og fandtes værdig til optagelse i 
Selskabets skrifter.1920 Aret efter fik Steenstrup tillige universitetets 
guldmedalje for besvarelse af en opgave om “Forskjellen paa Fuglenes 
Træk og Fiskenes Vandringer”. Omkring 1838/39 afsluttede Steenstrup 
sine studier på universitet. Hans afhandling om moserne udkom først 
senere, da Rentekammeret ønskede, at der skulle foretages yderligere 
moseundersøgelser i det nordlige Jylland. Desuden fik Steenstrup i for
året 1839 mulighed for at deltage i en geognostisk-økonomisk undersø- 
gelsesrejse til Island.2' Rejsen gik over Norge, og i efteråret 1840 vendte 
Steenstrup tilbage med betydelige samlinger og en rig høst af iagttagel
ser. Så endelig 4 år efter prisopgavens bedømmelse juni 1841, udkom 
den trykte udgave med titlen “Geognostisk-Geologisk undersøgelse af 
skovmoserne Vidnesdam og Lillemose i det nordlige Sjælland, ledsaget 
af sammenlignende bemærkninger, hentede fra Danmarks skov-kjær- 
og lyngmoser ialmindelighed”.22

S t e e n s t r u p s  m o se u n d e r s ø g e l s e r  p å  v o r  egn

Vidnæsdam, W idnæs Dam på matrikelkortet fra 1811, ligger på 
Holtegårds jorder nordvest for landsbyen. Den er en del af dalstrøget 
syd for Høje Sandbjerg, kaldet Vidnæsdalen. Ved opstemning i 1794 
blev moseområdet sammen med seks andre vandhuller og moser omlagt
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Tørv som  
ressource

Udsigt over Vid- 
næsdam, set mod 
nordøst. Mosen er i 
dag vandfyldt efter 
mindst 150 års tør- 
vegravning. (Foto: 
Forfatteren)

til småsøer. De havde deres afløb gennem Maglemoserenden til Øresund 
ved Vedbæk. Undervejs passerede vandet efter Vidnæsdam de nu udtør
rede søer Lille og Store Græsdam og fortsatte gennem Vejdammen og 
endnu tre udtørrede vandhuller, Svenske dam, Kallehave Sø og til dels 
Møens Dam.

Holtegård ligger i den nordsjællandske tørveegn, hvorfra København 
blev forsynet med denne form for brændsel. Hovedstaden brugte 70.000 
læs torv om året. Bedst var de “brune tørv” fra skovmoserne, da de ved 
forbrændingen ikke lugtede af svovl og kun gav nogle få procent aske.23 
I de tidlige morgentimer kørte tørvebønderne mod København, så de i 
god tid kunne komme ind ad byportene efter først at have betalt “accise” 
i acciseboden.2“' Og havde bønderne ikke bestemte leveringsadresser, så 
lød det i Københavns gader: “Tørre, Tørre, to sk illing sn esen".2ÍI sin ind
ledende beskrivelse af Vidnæsdam fremhæver Steenstrup tørvegravnin- 
gen, og at Holtegård og dens huse alene fra denne mose årligt bliver 
forsynet med “tilstrækkelig ildebrændsel”. Samtidig er der næsten dag
lige leverancer af tørv til hovedstaden. I boopgørelsen på Holtegård efter 
Johannes Jungs død, 1834, optræder der en post på 30 læs tørv til en pris 
på 45 Rbd. Det svarer til prisen på en stor tyr eller 18 tønder tærsket rug.26

Tørven var så vigtig en ressource, at Danmarks første naturfredning
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i 1844 var af Gammelmosen i Vangede for at sikre sig et sted, hvor der 
kunne ske genvækst uforstyrret, så man kunne danne sig et overblik 
over tørvens muligheder i fremtiden. Landbohøjskolens botaniske afde
ling har i en meget lang årrække holdt øje med udviklingen i mosen, selv 
om tørven som opvarmningsmiddel ikke er aktuel i dag.27

Om Vidnæsdam Mose skriver Steenstrup i 1841: “M osen e r  ikke 
ubetydelig, o g  den stad ige bortskæren a f  Tørvmassen, om d ette endog sker i 
Sm aapartier paa m eg et forsk ellige s ted er  i Mosen, b lo tter m an ge oplysende 
Punkter, paa hvilke man erho ld er ikke blot en k larere Anskuelse a f  de forsk el
lige Lag, d e r  sam m ensæ tte Tørvmosen, m en  v ed  e t ?iøjere S tud ium  ogsaa en 
tyd eligere Forestilling om  det lange T idsrum  og de f l e r e  paa h inanden fø lg en d e  
Tidsperioder, ind en for hvilke denne Tørvmose, og, som  d et siden skal vise sig, 
alle lige a rted e T ørvm oser have dannet s i g ”.28

Harald Pryn: 
Markerne ved 
GI. Holte ca. 1925. 
Maleren, der boede 
på Pilekæret i 
GI. Holte ligesom 
nærværende forfat
ter, har placeret 
sig i den nordlige 
udkant af 
GI. Holte. Her har 
han foreviget udsig
ten mod nordvest 
over “Oldtids- 
landskabet” med 
Vidnæsdam. (RM )
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Steenstrup fortsætter med at beskrive lagdelingen i mosen, der fra 
neden af består af følgende sedimenter: I bunden blåligt grusler, så 
noget blandet grus fra før fyrrevegetationen, derefter fyrrevegetation, 
egevegetation og endelig øverst ellevegetation.

Avnholt fantaserer 100 år senere over Steenstrups udforskning af 
Vidnæsdam: “Så g å r  han ned  m od m osen, h vo r gå rd en s fo lk  e r  i fu ld  ga n g  
m ed  tørveskæringen. Brændevinsdunken og øllejlen  b liv er f l i t t i g t  b ru g t i den  
va rm e sommerdag. M an se r  hen im od Steenstrup, o g  en h v er  g ø r  s ig  sin e tan
ker om  den læ rde studen t, d e r  bor hos herskabet. P igern e synes nu han e r  køn 
m ed  d et brune krusede hå r og  d et skarpe, lev en d e blik g en n em  brilleglassene; 
m en karlene synes, d et v a r  en lø je r lig  fornø jelse, hr. studen ten  havde m ed  d e r  
a t gå  o g  rode i tø rv em øget m ed  de bare næver. M en de v ild e n a tu rligv is ind
røm m e, a t han ikke v a r  så f in  på det, a t han va r  bange f o r  a t sv in e hænderne 
t i r  Og Avnholt fortsætter: ”S teenstrup m å have rede på alle de træ stam m er 
a f f y r  o g  eg, d e r  f in d es  i mosen. Dybden b liv er om hyggelig t målt, og toppens 
re tn in g  b liv er m å lt m ed  kompas. Tørveblokke f r a  forsk ellig  dybde b liv er m ed  
hænderne om hyggelig t skilt i tynde plader, o g  d eres indhold a f  bestem m elige 
p lan ter o g  dyrerester .; insekter o g  sn egle, om h ygg e lig t opnoteret o g  indsam let. 
Og g en n em  å ren e ved  g en n em gan g  og sam m en lign in g a f  nota terne, k larlægges 
e fterhånden  mosens dannelse m er e  o g  m ere. Den gam le tro på en s to r na tu r
katastrofe, en syndflod, fa lder. S teenstrup s e r  klart, hvorled es mosen g enn em  
å rtu sin d er dannes i søen, d e r  langsom t vokser til f r a  bredderne. Skoven om 
kring den sk ifter karakter, træ ern e langs søbredden s ty r te r  om  i s torm  eller  
ælde, sam tid igt m ed  a t skoven stad ig  vand rer udad m od m idten . Først kommer 
bævreaspen (Popolustremulus), d e r e ft e r  sk ovfyrren , o g  t i l sidst egen . Birken og  
ellen b lander s ig  også im ellem , sam m en m ed  hasselen”. 29

Selv forklarede Steenstrup sine undersøgelsesmetoder således: 
“Vanskelighederne bestaar isæ r deri, a t m an ikke paa eengang, m en  f r a  f l e r e

Ellenes f.atf.
-¡renes l.njjf.
I'yrrcnes Lag:

t  E llen e s  R e g i o n : Mos og Ellem osens Aflald. 
q E gen e s  R e g i o n :  H ypnum  cordifoiium  og Egelevninger.
I» F y r r en e s  R eg i o n :  Sphagnum , indhyllende FyiT elevninger.

. R eg i o n :  foiudgaaendc for Fyrrevegetationen . (Potom öget. M yrioph. S kaldyr.)

Tværsnit af Vidnæsdammosen med forklaring på de enkelte lags indhold. (Træsnit fra 
prisafhandlingen, forfatterens samling)



Matrikelkort der 
viser Lillemosens 
beliggenhed øst for 
Rudersdals Kro, 
matr. nr. 8a af Øve
rød. Mosen kaldes i 
dag Rudekær. 
(Udsnit af matrikel
kort fra 1811)

Lillemosen



Lillemosen

Punkter i sam m e mose og  v ed  byppigen ig jen ta gn e U ndersøgelser paa disse 
stykkeviis maae sam le s ig  et B illede a f  det H ele...hvorpaa den største Kritik  
maa anvendes f o r  ikke a t v ild ledes”.30 Med andre ord bestod Steenstrups 
moseundersøgelser af stikprøver flere forskellige steder, og gentaget 
over en længere periode, hvorefter forskeren ved en kritisk analyse og 
vurdering af fundmaterialet samler sig et helhedsbillede af udviklingen. 
På Steenstrups tid havde man tilmed ikke noget entydigt begreb om 
istiderne og pollenanalysen som værktøj, kom jo først til meget senere.

For at have et sammenligningsgrundlag udvalgte Steenstrup en an
den type mose et stykke fra Holtegård til en nærmere undersøgelse. 
Valget faldt på Lillemosen (i dag kaldet Rudekær) i Øverød bylav tæt ved 
Kongevejen. Mosen ligger få hundrede meter øst for Rudersdal Kro og 
er et såkaldt dødishul, der er opstået i kølvandet på isens langsomme 
smelten i den sidste istid. Mange af vor egns moser er opstået i lavninger 
og fordybninger skabt af israndsfremstødet i den såkaldte 
Weichselperiode, ca. 70.000 f. Kr til ca. 10.000 f. Kr.3' Steenstrup, der 
som nævnt ikke kendte istidsperioderne konstaterer om Lillemosen, at 
den ligesom Vidnæsdam “l i g g e r  i R ullesteen sform ationens Gruslag", men 
modsat Vidnæsdam står den ikke i forbindelse med andre vandløb i et 
daldrag. Lillemosen beskrives som “et ud fy ld t Basin e lle r  en Grube i en 
tem m elig  lav Grusbanke, m ed  hv is sva g t H vælvede O verflade M osens 
O verflade ha r lig g e t  næsten i lige hø jde”.32

Et tværsnit sammenligneligt med det fra Vidnæsdam mose viser 
følgende sedimenter: i bunden grusler, så bævreasp derefter fyrre
vegetation, egevegetation og sluttende med ellevegetation. På trods af 
det forskellige udgangspunkt ligner moserne således hinanden. På et 
andet punkt var der også store ligheder mellem de to moser. Steenstrup 
skriver således om de fundne træstammer i moserne: “Baade i Vidnesdam

Ellemose. 
Ellenes La g. 
Egenes Lnft. 
Fyrrenes Lag-.

E llenes R eg ion: V  Ellemose.

iu llypm im  prolifcrum . 
q Oxycoccos, JEriophor. og Sphagnum.

F yrrenes R egion:  p Hypnum cor di folium.
Btex'reaspens R eg io n : n Potamogt>ton, iVymphæa, Erjuisctum, M yriophyllum .

Tværsnit af Lillemosen med forklaring på de enkelte lags indhold. (Træsnit fra prisaf
handlingen, forfatterens samling)
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Udsigt over 
Lillemosen / 
Rudekær set mod 
syd. Mosen er i 
dag vandfyldt efter 
mindst 150 års tør- 
vegravning. (Foto: 
Forfatteren)

Sneglek jær

og i Lillemosen ved  Rudersdal ia g tto g  j e g  den sam m e a lm ind elige re tn in g  a f  
Træerne, n em lig  a t Toppene a f  Træerne paa de tv en d e m odsatte S id er a fM osen  
næsten uden Undtagelse laae i 2 m odsatte R etn inger; m en  da i b egge disse 
i d et F oregaaende beskrevne M oser d e tv en d e S id er a f  M osen havde væ ret 
underkastet en u lige behandling ved  T orvgra vn in gen , o g  desuden i den en e a f  
disse M oser Leiligheden til a t anstille U ndersøgelser m ed  hensyn til Træernes 
R etn ing kun v a r  m ind re god, fo rd i den største M ængde a f  S tam m ern e va r  
bortskaffet, saa an seer j e g  det f o r  saam eget held igere, a t j e g  e r  i stand til at 
an føre en s tø r re  lagtagelsesrække f r a  én og  sam m e Mose som  beviis fo r, a t i 
Skovmoserne Træerne ikke l ig g e  i én frem hersk end e Retning, m en  a t re tn in 
g en  e r  a fhæ n gig  a f  M osens O mrids og  F orm ”.33

Stammernes faldretning i mosen var af stor betydning. Hvis alle lå i 
samme retning var det nærmest et bevis for Biblens historie om syndflo
den, men hvis de lå i mange forskellige retninger, kunne det kun forkla
res naturvidenskabeligt, og det sidste sejrede i følge Japetus Steenstrups
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Topografisk kortudsnit der viser ’’Sneglekjærs” placering tæt på Mariehøj og Holte
gård. Her er mosen stadig vist med ganske få tørveskær. (Geodatastyrelsen 1857)

Kort over mosen 
’’Sneglekjær” (I dag 
kaldet Pilekæret), 
der viser fald- 
retningen på de 
stammer der er 
fundet i mosen. 
Med retninger på 
langt de fleste af 
stammerne der er 
nogenlunde vinkel
ret ud fra bredden, 
konkluderer 
Steenstrup at det 
er breddens form 
og ikke syndfloden 
der har afgjort ret
ningen. (Træsnit 
fra prisafhandlin
gen, forfatterens 
samling)

forklaring, hvor faldretningen skyldtes områdets terrænformer.
Som den omhyggelige videnskabsmand, Steenstrup var, udsøgte han 

sig derfor en mose, hvor tørvegravning ikke havde forstyrret de faldne 
stammers retning. En sådan mose fandt han tæt på Holtegård, ca. 500 
meter øst for hovedbygningen.^ I dag kendes stedet som den lille sø 
Pilekæret på vestsiden af motorvejen. Søen er opstået ved, at tørven er 
bortgravet i nyere tid. Men da Steenstrup undersøgte den i 1830’erne, 
var den endnu uberørt, og han lokaliserer den således: “M osen Sneglek jær 
l i g g e r  neden f o r  M arienhöi Skov, tæ t v ed  Holtegaard, o g  ha r en længde a f

Fijf. V III.
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Udsigt over Pilekæret (T idligere ’’Sneglekjær”) set fra syd, med Mariehøj i baggrunden. Som de øvrige moser 
nu vandfyldt, efter tørvegravning. (Foto: Forfatteren)

om tren t 225 Alen og  en B rede a f  50-75 A len”.35 I Sneglekær undersøgte 
Steenstrup så retningerne på de træer, der havde groet på bredderne og 
var endt i mosen. Hans undersøgelser viste, at træerne fra forskellige 
perioder lå i mange forskellige retninger, og konklusionen var, at det 
var mosens form der afgjorde faldretningen, og dermed som skrevet 
ovenfor en naturhistorisk forklaring.

Skovhistoriens Steenstrups afhandling i 1841 resulterer i den epokegørende og be- 
inddelin g  rømte inddeling af skovhistorien i 4 perioder: 1. Aspeperioden - 2.

Fyrreperioden - 3. Egeperioden - 4. Elleperioden.
Inddelingen vakte den største opmærksomhed overalt i den viden

skabelige verden - også i udlandet. Den var i virkeligheden ikke særligt 
vel underbygget. Men det er Steenstrups fortjeneste, at han med sine 
grundige undersøgelser demonstrerede, at moserne rummede en række 
grundelementer som kunne anvendes til en periodisering af historien 
og levn, der kunne forklare landets af landets opkomst og forhistorie.35
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Sorø Akademi

S t e e n s t r u p  e f t e r  p r i s o p g a v e n s  a f l e v e r i n g

Tilbage til 
København og  
kontakten m ed  
D arwin

Foto af Darwin i 
1879, da han blev 
optaget i Viden
skabernes Selskab. 
(W ikipedia)

Samme år, som hans roste afhandling udkom, søgte Steenstrup en le
dig stilling ved Sorø Akademi. Her tiltrådte han den 1. september 1841 
som lektor i mineralogi og botanik. Udover lønnen på 800 Rd. indebar 
lektoratet en fri bolig med dertil hørende 16 favne brænde. Således i 
fast stilling var Steenstrup klar til at blive gift med sin forlovede Ida 
M argrethe Kaarsberg. Brylluppet stod den 19. oktober 1841 i Skelund, 
Himmerland, hvor Steenstrups mor boede efter faderens død 1 år 
tidligere.

I 1842 blev Steenstrup medlem af Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab, og tiden i Sorø blev forholdsvis kort, idet han 
allerede i 1845 flyttede tilbage København, for at afløse sin tidligere 
lærer i zoologi på universitetet, professor Johannes Reinhardt. T il stil
lingen hørte inspektørposten for universitets zoologiske og mineralo
giske samlinger, og Steenstrup kastede sig over opgaven med interesse 
og ildhu. I sin levetid udgav han over 200 naturvidenskabelige arbejder 
med hovedvægt på følgende fire mineralogiske og zoologiske grupper:

Blæksprutter, krebs
dyr, jordfundne dyr og
mosezoologi.37

Under sin 40 
års lange virketid 
på universitet kom 
Steenstrup i kon
takt med Charles 
Darwin (1809-1882).”  
De to mænd havde fak
tisk en del lighedstræk. 
De levede nogenlun
de samtidigt og star
tede med at studere 
medicin på universite
tet, men endte med en 
uddannelse i naturvi
denskab. På et punkt 
var de dog meget for
skellige. Hvor Darwin 
kom fra en meget rig 
familie, så han ikke be-
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høvede at have et arbejde og kunne studere naturen hele sit liv, måt
te Steenstrup arbejde for føden hele tiden.J9 De havde en fælles inte
resse nemlig “Rurer”. 40 De hører til en orden, der er en del af klassen 
“Rankefødder”.4i Før Darwins rejse med skibet Beagle til Sydamerika 
i 1831-36 var disse rankefødder nær mest ukendte, men på den viden
skabelige rejse havde Darwin set mange forskellige og mærkelige med
lemmer af klassen. Hans nysgerrighed fik ham til at kontakte sin gode 
danske ven professor Johan Georg Forchhammer. Forchhammer send
te imidlertid Darwins henvendelse videre til Steenstrup, idet han tid li
gere havde beskrevet kridtformationernes fossile rankefødder, et arbej
de som Darwin kendte til og beundrede.42 Darwin udgav selv et stort

Præparationsglas 
med ’’Rankefød
der” og den tilhø 
rende håndskrevne 
fortegnelse, som 
Darwin har done
ret til Zoologisk 
Museum i 1854. 
(Foto: Joakim 
Engel, Statens 
Naturhistoriske 
Museum)
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værk om rankefødderne i 1851-1854.‘w I perioden 1847-54 brevveksle- 
de Steenstrup og Darwin om emnet, og en del af Darwins omfattende 
samling af rankefødder i præparationsglas fra 1854 endte i den zoologi
ske samling på Københavns Universitet. Samlingen er for nyligt blevet 
genfundet på Statens Naturhistoriske Museum med Darwins originale 
overleveringsbrev.

I Darwins kendte værk om “Arternes oprindelse” fra 1859 omta
les Steenstrup direkte i afsnit XIII, som omhandler “Det indbyrdes 
slægtskab mellem de levende væsener”.'''' Darwin blev i 1879 optaget 
i Videnskabernes Selskab sammen med bl.a. franskmanden Louis 
Pasteur.''5 Steenstrup korresponderede i øvrigt med Darwin lige til 
dennes død i 1882, men de mødtes aldrig personligt og Steenstrup an
erkendte ikke hans udviklingslære.''15 

Geo- og arkæo- Sammen med sin gamle lærer ved universitet, professor i geo-
logiske udtryk  logi J.G . Forchhammer og arkæologen Jens Jacob Worsaae foretog 

Steenstrup i 1850 undersøgelser af skaldynger ved Danmarks kyster 
på foranledning af Videnskabernes Selskab. M an havde hidtil troet, at 
dyngerne var aflejret tidligere, da havet stod højere end i dag, men nær
mere undersøgelser viste, at skallerne havde været åbnet, og der fandtes 
rester af aske, trækul, flintredskabet og fiskeben. Det betød at dyngerne 
var menneskeskabte, og Steenstrup gav dem det senere internationalt 
anerkendte navn “køkkenmødding”. På engelsk “kokkenmodding” eller 
“kitchen Midden”. Navnet var inspireret af den jyske landbefolknings 
betegnelse for den del af møddingen, der stammede fra husholdnin
gen i modsætning til staldmøddingen. Et andet begreb, der skyldes 
Steenstrup, er betegnelsen “Indlandsis”. Fagudtrykket opstod efter 
geologen og grønlandsforskeren, Hinrich Johannes Rink, i 1851 vendte 
hjem fra en videnskabelig rejse til Grønland og manglede et ord for det 
store isdække, der fandtes i det indre af landet.''7

Efter besvarelsen af prisopgaven om mosegeologien i 1837 og den ef
terfølgende udgivelse af det der blev en af områdets pionerværker i 1841, 
beskæftigede Steenstrup sig ikke selv direkte med emnet, men holdt sig 
orienteret på området. Men tre årtier senere, i 1869, holdt Steenstrup 

Foredrag om  i “Landmandsforsamlingen” et foredrag med titlen: “Tørvemosernes 
m osegeologien  bidrag til kundskab om Danmarks forhistoriske natur og kultur”. ̂  Her 

opsummerede han sine tidligere resultater og endnu vigtigere disku
terede den udvikling, der var sket inden for det naturvidenskabelige 
forskningsområde. Steenstrup fastslog, at de vigtigste videnskabelige 
nyopdagelser, når det gjaldt undersøgelserne i tørvemoserne, var isens 
indflydelse ved dannelsen af landskabet.''9 Dertil kom en nyinddeling
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A. Jerndorff pinx. 1885. Fototypi. Pacht & Crone.

Japetus Steenstrup i 1885. (100 års mindeskrift)
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C arlsbergfon d et

S teenstrups
Legat

- i forhold til hans tidligere periodisering - af skovenes tidsmæssige 
fremkomst:

1. Fyrreskove med indslag af bævreasp og birk. - 2. Egeskove - 
3. Bøgeskove.

I foredraget kommer Steenstrup også ind på den nye basale inddeling 
af menneskets kulturhistorie i oldtiden i tre hovedperioder: Stenalder, 
Bronzealder og Jernalder. Køkkenmøddingerne, det videnskabelige be
greb, som han opfandt, forklares med de lokaliteter i Stenalderen, hvor 
en befolkning havde en midlertidig sæsonbetinget boplads. Foredraget 
sluttede med en opfordring til landmændene om at forstå og respektere 
videnskabens ønsker om at udforske og bevare vores fælles fortid på de
res landbrugsjorder - et forhold der den dag i dag er særdeles relevant 
og aktuelt.

Steenstrup havde siden sin ungdom stået i venskabelig forbindelse 
med grundlæggeren af bryggeriet Carlsberg J.C . Jacobsen (1811-1887). 
De var jævnaldrende, og J.C . Jacobsen blev i 1839 gift med en fjern 
slægtning til Steenstrup, købmandsdatteren Laura Christine Flolst 
fra Thisted. Steenstrup var ofte gæst hos Jacobsens og deltog ofte i det 
åbne hus for venner og bekendte, som bryggerfamilien holdt hver fre
dag.50 I 1876 testamenterede J.C . Jacobsen Carlsberg til den nydannede 
stiftelse Carlsbergfondet. Et af fondets formål var at fremme og støtte 
videnskabelige undersøgelser. Fondets direktion bestod fra begyndelsen 
af medlemmer fra Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, og 
Steenstrup var således selvskreven til direktionen, hvor han fik sæde 
fra oprettelsen i 1876 til sin død i 1897. En af J.C . Jacobsens nærmeste 
medarbejdere og senere kompagnon var Erhardt Krogsbølle. Flan slut
tede på Carlsberg i 1881 og købte året efter Floltegård og indrettede et 
bryggeri i 1886 på Krogholm Eng i Trorød.’' Således er ringen omkring 
Holtegård på en måde sluttet igen.

Steenstrup selv stiftede i 1870 et legat i anledning af sit 25 års jubi
læum som professor på universitetet. Legatet deler stadig i dag penge ud 
til ”Projek ter; d e r  har e t arkæologisk e lle r  naturvidenskabeligt s ig te  o g  projek
ter, d e r  a rb ejd er m ed  m a teria le f r a  Dajimark, Island, Færøerne, Grønland".

I 1884 modtog Steenstrup Storkorset af Dannebrogordenen og fik 
derved sit våbenskjold ophængt på Frederiksborg Slot. Det bærer føl
gende valgsprog: “Øv syn et som Gud d ig  gav". Lian fratrådte året efter 
sit professorat på Universitetet og døde den 20 juni 1897. Han blev be
gravet på Assistens Kirkegård, hvor hans gravsted er bevaret og fredet.
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E f t e r m æ l e t

Steenstrups betydning som en af pionererne i dansk naturvidenskab er 
stor. Den dokumenteres af et ’’M indeskrift” om Steenstrup, der blev 
udgivet i 1914. Det over 900 sider store to-binds værk blev bekostet 
af Carlsbergfondet, og rummede en lang række naturvidenskabelige 
artikler, der tog udgangspunkt i Steenstrups epokegørende grund
forskning/2 Steenstrups indsats blev også mindet på anden vis. Han fik 
bl.a. opkaldt tre dyr efter sig nemlig: goblen Steenstrupia Nutans og 
blækspruttearterne Japetella og Steenstrupiola. I Østgrønland finder 
man desuden to lokaliteter, der hylder ham: Et bjerg på Traills 0 ,  250 
km nord for Ittoqqortoormiit (Scoresbysund), bærer navnet Steenstrups 
bjerg, og 140 km NØ for Tasiilaq (Angmagssalik) findes en odde, der kal
des Kap Japetus Steenstrup. Lidt nærmere, nemlig på Frederiksberg, er 
S te e n s tru p s  Alle opkaldt efter den store videnskabs

mand, hvis buste er opstillet foran 
Universitets hovedbygning på 

Frue Plads.
Sammenfattende kan

man fastslå, at Steen
strup begyndte sin na
turvidenskabelige kar
riere som gæst på 
Holtegård. I de sted
lige moser gennem
førte han nogle epo
kegørende geologiske 
undersøgelser, der på 
sigt dannede rammen 
om og begyndelsen til 
den moderne viden-

Japetus Steenstrups 
skjold fra 1884 op
hængt i trappetårn 
på Frederiksborg 
slot. Det bærer ind
skriften ”0 v  synet 
som Gud dig gav”. 
(Foto: forfatteren)

skabelige udforskning 
af Danmarks fortid og 

ældste kulturlag. På den 
måde blev vor egn udgangs

punktet for Steenstrups aner
kendelse som en af Europas fø

rende videnskabsmænd inden for
sit felt.
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Buste af Japetus 
Steenstrup opstillet 
på Frue Plads ud 
for Københavns 
Universitet, hvor 
han virkede i næ
sten 40 år.
(Foto: Forfatteren)
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Komponister
Musiske mennesker med tilknytning t il Rudersdalegnen 
i 18-1900-tallet

a f  Klaus Lyngbye

Vor egn  ha r g en n em  tid ern e tiltrukket en d e l komponister, som  ha r va lg t at 
bo h er o g  sam le inspiration i vores smukke natur. 1 d et fø lg en d e berettes om  12 
komponister, som  en ten  boede h er  fa s t  e l le r  som  i p er iod er opholdt s ig  h e r  om  
som m eren . Tre a f  komponisterne har væ ret ansat som  organ ister v ed  Søllerød  
Kirke. Artiklen e r  baseret på  e t fo r ed ra g  holdt i Søllerød S ogn egård  i fo rå r e t  
2016. D et e r  ikke h ensigten  her, a t sæ tte komponisterne ind i en stø rre  musik
historisk sam m enhæng, m en  e r  a len e e t fo r s ø g  på  a t vise, h v o r  overraskende 
m ange musiske mennesker, d e r  ha r virk et på v o r  egn.

K laus Lyngbye (f. 1943) e r  uddannet cand.phil f r a  M usikvidenskabeligt 
Institu t v ed  Københavns U niversitet (1972) og  som, organ ist o g  kantor f r a  
Det kongelige danske M usikkonservatorium (1967-69). H ar væ ret ansat 
som  organ ist i Den danske Folkekirke siden 1960 m ed  stillin ger i Høsterkøb, 
Buddinge, Horsens o g  Søllerød ( fra  1999), a lle s ted er  tillige som  a rran gø r a f  
koncerter. F orfatteren  til næ rvæ rend e artik el ha r endv id ere komponeret og 
ud giv et fo rsp il til sam tlige sam lebogens m elod ier sam t komponeret korstykker, 
m otetter, til a lle søndage i kirkeåret. Han ha r endv id ere re jst o g  optrådt m ed  
børne- og ungdomskor i store dele a f  Europa sam t USA. K orene ha r ud  o v er  
Danmark vun d et p r is er  i Budapest og  Skt. Petersborg.

Johan Peter Emilius Hartmann (1805-1900) indtog en ubestridt fø
rerskikkelse i dansk musikliv i 1800-tallet. Han var sønnesøn af mu
sikeren og komponisten Johann Hartmann (1726-93), som indvandre
de fra Tyskland i begyndelsen af 1760’erne. Faderen August W ilhelm  
Hartmann (1775-1850) var violinist i Det kgl. Kapel samt organist ved 
Garnisons Kirke, hvor I.P.E. Hartmann fik sine første musikoplevel
ser. En af faderens kolleger i Det kongelige Kapel tog sig af at under
vise ham i violin, mens han som pianist og organist stort set var auto
didakt. Komponist og organist ved Vor Frue Kirke C.E.F. Weyse blev 
tid ligt opmærksom på den unge Hartmanns talent og knyttede ham
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Vor
F rue Kirke

Emma Zinn

Hartmann ved orglet i Vor Frue Kirke 
tegnet 1897 af Hans Nikolaj Hansen. 
(H istorisk Arkiv for Rudersdal 
Kommune, HA)

til domkirken som vikar, hvilket 
medførte, at Hartmann overtog 
stillingen som organist ved Vor 
Frue Kirke efter Weyses død i 
1843, en stilling, han beholdt i 
over 50 år til sin død. Efter fa
derens ønske studerede I.P.E.
Hartmann jura og tog juridisk 
embedseksamen i 1828. Det før
te til en stilling som sekretær i 
den borgerlige indrullerings- 
kommission, en stilling, han be
stred til 1870.1

I slutningen af 1830’erne 
blomstrede musiklivet i København, og I.P.E. Hartmann var medstifter 
af Musik-foreningen i hovedstaden og sad i foreningens ledelse i over 
50 år, ligesom han var aktiv i Studentersangforeningen. Hartmann 
virkede som lærer ved Sibonis Musikonservatorium og var senere 
medstifter af Det kongelige danske Musikkonservatorium, hvor han i 
en årrække fungerede som medbestyrer sammen med Niels W. Gade 
og H. S. Paulli. I.P.E. Hartmanns produktion er vældig stor og tæller 
musik inden for stort set alle genrer. Medvirkende til hans popularitet 
i befolkningen er et stort antal melodier til sange og salmer, f.eks. Flyv 
fu g l ,  f l y v  og B lom stre som  en rosengård.

Den 2. december 1829 giftede Hartmann sig med Emma Zinn 
(1807-51). Ikke mindre end 4 af parrets 6 børn fik tilknytning til vor 
egn. Dette af to årsager: Den ene, at datteren Emma Hartmann (1841- 
1914) i 1864 blev gift med Frants Wedel (1826-1906), der i juni 1863 var 
tiltrådt som sognepræst i Søllerød. Den anden, at komponisten selv fra 
sommeren 1875 lejede sig ind i ejendommen Ju stin e ly s t ved gadekæret i 
Nærum, hvor han opholdt sig med sin familie i sommerhalvåret resten 
af sit liv, dvs. i 25 år.2
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Emma og Frants 
W edel på trappen 
foran Søllerød 
Præstegård, 1873. 
(HA)

Datteren Emma var meget musikalsk og “lev ed e i en Verden a f  Sang 
og Toner”. Hun havde en rig fantasi og “ejede Skæmt og Lune”. Det kunne 
lige så godt være sagt om hendes mor. Emma forgudede sin far, og selv 
om Søllerød med datidens øjne lå ganske langt fra København, besøgte 
han datteren og svigersønnen mindst hver 14. dag. Hartmann glædede 
sig over at se “Emma og hendes m and lev e  lykkeligt i D eres Søllerød, o g  
land lig t baade æsthetisk og  m a terielt
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Familiebesøg hos Hartmann i Nærum i 1890’erne. I forreste række fra venstre Frits Hartmanns datter Ellen, 
der senere blev gift med sin fætter Johannes, Hartmanns datter Emma Wedel, barnebarnet Paul W inding, 
Hartman selv og Frits Hartmanns datter Benedicte. Bagved står fra venstre Ingeborg W inding med sin mor 
Clara W inding og Emilie Seidelin. (HA)

Allerede sommeren 1870 lejede Hartmann sig ind på en gård i 
Nærum, og Hartmann skriver til sin ven H. C. Andersen: “Vi har da, 
fo r e lø b ig t f o r  i S om m er sat os n ed  h er i Nærum. Det g a a er  os ligesom  forelsk ede 
Folk, a t v i  a ltid  søge d e m ind re befærdede Steder. Veed Du h vo r N ærum er?  
M ellem  Søllerød og  D yrehaven, altsaa m ed  Præst o g  D atter fo ran , og F ljort og  
Flind bag os. Vi ha r d et i G runden udmærket, i en d e jlig  Egn og  god  B olig... ”.3

Fra 1875 boede familien Hartmann fra midt i maj til oktober på 
Ju stin e ly s t ved gadekæret. Gårdens historie kan følges tilbage til an
den halvdel af 1700-tallet, hvor den tidligere skovløbergård i 1753 blev 
købt som lystgård  af Bolle W illum  Luxdorph.4 Den skikkelse, i hvilken 
Hartmann kom til at kende gården, fik den mellem 1812 og 1815, hvor 
den tilhørte skibskaptajn Ammond Ammondsen, mens den først fik

Ju stin ely s t
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Søllerød
Præstegård

Emma W edel i Søllerød 
Præstegård i 1890’erne 
(HA)

navnet Ju stin e ly s t under 
en af de følgende ejere, 
juristen Bertel Michael 
Rosted, der ejede lyst
gården fra 1826 til 1865 
og opkaldte den efter sin 
kone Justine Herring. I 
1865 blev gården over
taget af mælkehandler 
Johan Otto Johansen, 
der besluttede at leje en 
del af stuehuset ud til
sommergæster.5 Ejeren 
boede i den nordøstl-
lige del af huset, mens
Hartmann boede i den sydvestllige ende. I stueetagen havde han sit 
opholds- og soveværelse og på første sal sit arbejdsværelse. Det kønne 
klassicistiske hus blev sørgeligt nok nedrevet i december 1930.

En væsentlig grund til, at valget faldt på Nærum, var uden tvivl, at 
Hartmann her var i gåafstand fra datteren og svigersønnen i Søllerød præ
stegård, og den øvrige familie fulgte trop. Fra 1874-1881 boede sønnen 
Emil med sin familie på det elegante lyststed Carlsm inde på Søllerødvej 
over for Mothsgården. Dertil kom, at datteren Clara og svigersønnen 
August W inding i en årrække lejede sig ind på Vognmandsgården. Den 
gamle, stråtækte 1700-tals gård havde 100 år tidligere dannet rammen 
om dramatiske begivenheder i Nærum .6 Men i 1890’erne var landbruget 
enten frasolgt eller bortforpagtet, og ejeren vognmand Ole Andersen 
levede af sin transportvirksomhed og ved at leje dele af gården ud til 
landliggere.7 Gården havde den fordel, at den var nabo til Ju stin e ly s t 
ved gadekæret i Nærum. Yderligere tilbragte sønnen Frits Hartmann 
med familie også i en længere periode somrene i Søllerød, så dermed 
var der basis for det meget tætte familieliv, der udfoldede sig resten af 
århundredet.
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Justinelyst ca. 1900. 
Hartmann boede 
i Justinelyst fra 
maj til oktober i 
tidsrummet 1875 -  
1900. (HA)

Den un ge p ian ist

Vognmandsgården, 
ca. 1900. (HA)

tørum Bartmøntis Bus

I.P.E. Hartmann var uhyre gæstfri, og ikke blot den hastigt voksende 
familie, men også adskillige komponist- og musikervenner, f.eks. Axel 
Grandjean, nød godt af gæstfriheden på Ju stin e ly s t i Nærum .8 Derfor 
tog Hartmann sine trofaste tjenestefolk med på landet: Peter Svensson 
og Henriette Frørup tjente begge i familien i over 30 år. Dertil kom 
også kokkepigen M arie.
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Vedbæk Kapel

Sommerfrokost 
i Nærum. T il 
venstre Hartmann 
med dattren Emma 
W edel, til højre 
barnebarnet Karen, 
senere gift Bent- 
zon, mor til Niels 
Viggo Bentzon. 
(HA)

Egnen forstod at udnytte Hartmanns musikalske evner. Da Vedbæk 
kapel blev indviet i sommeren 1870 under forsæde af pastor Wedel, fik 
præsten naturligvis sin svigerfader til at spille på det nye orgel, mens 
otte udvalgte skolebørn førte an i menighedens sang.9 Og senere, da 
Søllerød kirke i sommeren 1893 fik et nyt Busch-orgel, var det lige så 
naturligt, at det var Hartmann, der spillede, og “indvielsen v a r  særdeles 
højtidelig".

Den sidste sommer, Hartmann levede, tilbragte han på. Ju stin elyst, o g  
han passede sit embede ved Vor Frue Kirke, hans arbejdsplads gennem 
52 år, til sin død i marts 1900. Efter sørgetog i byen blev han begravet 
fra Vor Frue kirke og fik en højtidelighed, der var en regent værdig. Han 
var den højest dekorerede danske komponist nogen sinde.

I.P.E. Hartmanns første hustru, Emma Sophie Amalia Hartmann, 
fødte 10 børn, hvor de seks nåede voksenalderen. Ud over døtrene 
Emma, Clara og Sophie blev hun mor til komponisten Emil Hartmann, 
billedhuggeren Carl Christian Ernst Hartmann og overretssagfører



Emma Hartmann,
Portræt malet af W ilhelm  
M arstrand 1836. (Privateje)

Frederik August Hart- 
mann, kaldet Fritz, og 
svigermor til to kom
ponister August W in 
ding gift med Clara 
og Niels W. Gade, gift 
med Sophie.

Emma var datter 
af en grosserer i Kø
benhavn, Johann Frie
drich Zinn, og ned
stammede således fra 
det velstående køben
havnske borgerskab, 
der efter statsbanke
rotten i 1813 atter var 
ved at komme til hæg
terne i guldalderti
den i første halvdel af
1800-tallet. Hun var højt begavet og veluddannet. Ikke blot på penge, 
men også med hensyn til kultur og musik var hjemmet rigt, idet per
sonligheder som Weyse, Kuhlau og Oehlenschläger var hyppige gæster. 
Emma var en levende, udadvendt og ukonventionel person, som var et 
fint modstykke til sin mand, som hun mødte som 15-årig. De blev gift 
7 år senere, efter at han havde taget juridisk embedseksamen og fået en 
fast borgerlig stilling. Ikke alene virkede Emma som inspirationskilde 
for sin mand, men hun var tillige en hård kritiker af hans værker. Selv 
spillede og sang hun, og efterhånden som der blev tid, kastede hun sig 
over kompositionsarbejdet og komponerede valse, galopper m.v. for or
kester. Men dér, hvor hun gjorde sig gældende, var som komponist af 
sange med klaverledsagelse, de såkaldte i tiden så yndede romancer. Un
der pseudonymet Frederik H. Palmer udgav hun 5 samlinger med 22 
romancer, der vakte berettiget opsigt i tiden.10

Emma Hartmann døde kun 44 år gammel i forbindelse med kom
plikationer efter sin 10. fødsel af et dødfødt barn i februar 1851. I.P.E. 
Hartmann giftede sig igen i 1855 med Thora Jacobsen (1808-1889).

Weyse,
Kuhlau og  
O ehlenschläger
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Fotografi af Emil Hartmann 
med dedikation til Balduin 
Dahl fra ’’hans meget 
hengivne Emil H artmann”. 
(Det Kgl. Bibliotek = KB)

Wilhelm Emilius Zinn

k.il<k-t ] nul. k. >!ni)i him . •- J*V’
i iigail ist <>g dirigent - l.i r ‘ ■ >*
til billedhuggeren J.P. ÄaGHBte*!

mann sam t kunstner- * f f ■■

Fuglsang på Lolland.
Allerede som dreng <̂ |-r

viste Emil store mu- \  ? 'y \ J
sikalske evner og blev %T̂> / , j  • 'H f

. . r • r C» ^ y  lL. ./yyrjf-0j nd,<^ iV^Uy •
undervist ar sin rar 
og svogeren Niels W.
Gade (1817-1890). Som ung studerede Emil sprog ved Københavns Uni
versitet, men forlod studierne for sammen med sin anden svoger, August 
W inding, at komponere musikken til Bournonvilles ballet “Fjeldstuen” 
(1859). Herefter foretog Emil en studietur i Tyskland/Leipzig, og hjem
vendt til Danmark fik han i 1861 stilling som organist ved den i samme 
år indviede, nyopførte Set. Johannes Kirke i København. Emil Hart
manns gode ven, den norske komponist Edvard Grieg, blev gift i kirken 
den 11. juni 1867.11 Fra 1871 virkede Emil Hartmann ved Christians
borg Slotskirke, en stilling, han dog forlod allerede i 1873 for at hellige 
sig en stilling som dirigent i Musikforeningen samt leve som fri kunst
ner og komponist.

I Danmark havde han svært ved at komme ud af skyggen som sin 
fars søn og Gades svoger, og han delte fortsat sine aktiviteter mellem 
Danmark og Tyskland, hvortil han foretog hyppige koncerttournéer 
for at dirigerede egne værker. Af hans bevarede breve kan man se, at 
han havde et heftigt temperament og tit mente, at han blev behandlet
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Carlsm inde

Clara og August 
W inding (KB)

ringere, end han fortjente. Han lod sig flere gange indlægge på sinds
sygehospital for at blive behandlet for psykiske lidelser.

Hans produktion er ganske anseelig, men med enkelte undtagelser 
ikke særlig kendt eller populær i Danmark, hvorimod han gjorde mere 
lykke syd for grænsen.12

I 1874 slog Familien Emil Hartmann sig ned på Carlsm inde, det nu
værende hovedsæde for partiet Venstre på Søllerødvej. Foruden hustru
en Bolette f. Puggaard (1844-1929) talte husstanden 4 børn. Grunden 
til, at Emil bosatte sig i Søllerød, var først og fremmest den landlige ro 
og de smukke omgivelser. Dernæst var det bekvemt at bo få hundrede 
meter fra søster Emma i Søllerød præstegård, og endelig var det nemt 
at komme til Nærum, hvor faderen holdt til i hele sommerhalvåret, og 
hvor den store familie med venner ofte samledes. Også Geels Skov holdt 
han af og tilbragte dagligt flere timer på gåture her. Men for Emil va
rede den landlige idyl kun til 1881, så måtte den rastløse komponist 
videre, og han flyttede tilbage til København.13

August Winding (1835-1899) hører også med i kredsen omkring 
I. P. E. Hartmann, først og fremmest som svigersøn. August W inding 
var præstesøn fra Tårs på Lolland. Faderen, Anders Fr. W inding, var 
en ivrig musikdyrker, der ud over præstegerningen beskæftigede sig 
med at indsamle og arrangere danske folkeviser. August W inding blev
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Gravmonument på 
Søllerød kirkegård 
over August og 
C lara W inding. 
(Foto: Jens Johan
sen, RM)

undervist i klaverspil af sin far og vakte allerede i drengeårene betyde
ligt opsigt ved sine evner. Kun 12 år gammel blev han sendt til et af de fø
rende musikkonservatorier i Europa i Leipzig, hvor Mendelson og Chopin 
havde virket. Her studerede han fra 1847 komposition hos Carl Reincke
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G rieg og  hans 
danske netværk

og 1848-1851 klaver hos Chopin-eleven Anton Rée og Alexander 
Dreyschock, mens Niels W. Gade blev hans teorilærer.

Hjemkommet fra dannelsesrejsen debuterede August W inding 
kun 16 år gammel ved en koncert i musik- og skuespilhuset Casino i 
København i 1851. I midten af 1850’erne drog han på endnu en uden
landsrejse, hvor han fortsatte sine studier i komposition, klaver og teori 
i Leipzig og Prag og gav koncerter med speciale i Mozart og Beethoven.

Efter hjemkomsten blev han en yndet og efterspurgt pianist, der hyp
pigt optrådte i den af Hartmann stiftede Musikforening. Her igennem 
mødte W inding også den store komponists’ datter Clara Hartmann 
(1839-1925), som han blev gift med i i 1864. Den fremragende pianist 
fik kun en kort karriere som musikudøver, idet en ondartet armlidelse 
som følge af overanstrengelse af hans højre arm i 1867 sørgeligt nok 
satte en stopper for hans pianistkarriere. Hans kastede sig i stedet over 
kompositionen og blev en uhyre produktiv komponist. Hans værkliste 
består fortrinsvis af kammer- og klavermusik, f.eks. tre stykker, “Trois 
Morceaux”, for venstre hånd og en samling bestående af 25 præludier i 
samtlige tonearter (2 gange C- dur!), dertil kadencer til klaverkoncerter 
af Mozart og Beethoven, og transkriptioner til klaver af et antal af Bachs 
koralpræludier for orgel.

W inding blev af I.P.E. Hartmann valgt til sin efterfølger i besty
relsen af Musikforeningen samt til Musikkonservatoriet. Fra flere sider 
blev det dog fremhævet, at W inding var både svag og for nervøs til at 
bestride hvervene og “en a lt f o r  f in  M usiker til a t væ re noget adm in istra tiv t 
Talent".14 Han kan dog ikke have været helt uden kvalifikationer, da han 
havde undervist på Musikkonservatoriet siden dets oprettelse i 1864.15

Edvard Grieg (1843-1907). Grieg var en flittig gæst i Danmark. Fra sit 
første besøg i København på vej til konservatorieuddannelsen i Leipzig 
i 1858 og indtil sit sidste ophold på Skodsborg Sanatorium kort før sin 
død vendte han næsten årligt tilbage. Sammenlagt blev det til mere end 
10 års ophold.16

Søllerød kommer ind i billedet i sommeren 1868. Grieg var blevet 
gift med sin kusine Nina Hagerup (1845-1935) året forinden. Hun var 
norsk født, men havde boet i København siden sit 8. år. Her havde hun 
også fået en sangeruddannelse, og det viste sig, at hun var et stort talent. 
Hun afstod dog - helt i tidens ånd - fra en musikalsk karriere til for
del for manden, der til gengæld komponerede nogle af sine smukkeste 
værker til hende. Griegs danske venner talte fremragende navne som 
komponisterne J. P. E. Hartmann, Emil Hartmann, Niels W. Gade,
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G rieg i Søllerød

Tavlen til minde 
om Griegs ophold i 
Søllerød blev opsat 
på Mothsgårdens 
mur på initiativ af 
komponisten Jø r
gen Jersild, der selv 
boede på Foged
gården i Søllerød. 
(RM )

Chr. Fr. Emil Horneman, August W inding og organisten Gotfred 
Matthison-Hansen. Desuden kendte han personligt Holger Drachmann 
og H. C. Andersen, hvis digte han i flere tilfælde satte i musik.

Opholdet til Søllerød kom i stand gennem August W inding og den
nes hustru Clara, som begge blev regnet for nære venner, og da Clara 
var søster til præstefruen i Søllerød, er det nært at antage, at hun har 
opfordret Grieg til at tilbringe sommeren 68 her på Mothsgården, hvor 
længen ud mod gadekæret blev lejet ud til landliggere. En brevveksling 
underbygger denne antagelse. Grieg boede ellers sammen med Nina og 
deres nyfødte datter hos svigerforældrene i København, men da han ikke 
kunne få ro til komponistarbejdet i lejligheden, tog han mod opfordrin
gen til at tilbringe sommeren i Søllerød. Medvirkende kan også have 
været en tilskyndelse fra H. C. Andersen, der nogle år tidligere havde 
tilbragt somrene 1864 og 1865 på Olufshøj skråt over for Mothsgården.17

Grieg, der var ekstrem følsom over for forstyrrelser, valgte 
Mothsgården som opholdssted, mens vennerne Emil Horneman og den 
norske pianist Edmund Neupert rykkede ind på Søllerød Kro. Denne 
praktiske foranstaltning betød, at Grieg fik ro til at komponere om da
gen, og om aftenen kunne hygge sig med musikervennerne på kroen. 
I et brev til en ven i Rom beretter Grieg om opholdet i Søllerød: "... 
j e g  f ly t ted e  ud  m ed  Emil H orneman og  Edmund N eupert til Søllerød, en lille 
Landsby, som  De nok kender. D et v a r  en uudholdelig Varme, m en  j e g  tænker 
dog m ed  Glæde tilbage på  d enne Tid. J e g  fø lt e  m ig  v is t nok lid t dvask på G rund  
a f  T emperaturen, m en  j e g  f ø l e r  ogsaa, at nu m aa tte d e r  tages fa t, saaledes at

é  •
HER I MOTHSGAARDEN•V*;• •...*?* 'iVí •-;<

KOMPONEREDE

E DV ARD  G R I E G
I SOMMEREN 1 8 6 8  

KONCERTEN FOR KLAVER  

OG ORKESTER  
S 6 L L E R Ø D  K O M M U N E  S A T T E  D E T T E  M IN D E  19 6 6

' i ?
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A -m ol koncerten

Skodsborg
Sanatorium

Vedbæk
1943

j e g  har sk revet en K on cert f o r  K la ver m ed  Orkester, som  j e g  tror.; indeholder 
god e Ting. J e g  skulle ju s t  fa a  Tid nu paa H østa ftenerne a t in strum en tere  
fø r s t e  Sats, m en  tiden. Også A ften ern e tages f r a  m ig. N eupert skal n em lig  
spille den i K jøbenhavn i M usik er-foren ingen o v e r  J u l ”.1*

Uropførelsen af klaverkoncerten i a-mol, komponeret i Søllerød, 
fandt sted den 3. april 1869 på Casino i Amaliegade i København og 
blev en overvældende succes - en succes, som siden har holdt sig. På 
grund af forsinkelsen med instrumenteringen af koncerten havde Grieg 
forpligtelser i Norge og kunne ikke selv være til stede. Han måtte glæde 
sig over begejstrede anmeldelser i pressen, og Neupert skriver få dage 
efter i et begejstret brev til Grieg, hvor han ikke undlader at fremhæve 
sin egen indsats: “I  Lørdags tonede D eres gudd om m elig e K on cert g en n em  
Casinos store Sal. Den T rium f j e g  fe jr ed e , v a r  i Sandhed storartet. A llerede 
e f t e r  K adencen i fø r s t e  D el brast Publikum i en sand Storm . De tre  fa r lig e  
Recensenter, Gade, Rubinstein og  H artmann sad oppe i Logen og  applauderede 
a f  alle K ræ fter”.19 Griegs Koncert for klaver og orkester i a-mol op. 16 
gik sin sejrsgang over hele verden og er ved siden af musikken til Henrik 
Ibsens “P eer G yn t” det mest kendte af hans symfoniske musik. Hertil 
kommer en del af hans sange, f.eks. to til tekst af H. C. Andersen: “7o 
brune Ø jn e” og “J e g  elsker d ig ”.

Grieg havde hele livet lungeproblemer, og de voksede med tiden. 
Mange gange var han indlagt på sanatorium, og i maj 1907 lod han sig 
for sidste gang indlægge på Skodsborg Sanatorium, som var grundlagt 
i slutningen af 1800-tallet af overlæge Carl Ottosen. Grieg fortæller i 
breve, hvordan Nina og han bliver opvartet af såvel personale som ven
ner. Den 11. juni kunne de under stor opmærksomhed fejre deres 40 
års bryllupsdag, og i slutningen af måneden følte Grieg sig rask nok til 
at tage hjem til sit smukt beliggende landsted Troldhaugen  ved Bergen; 
men sygdommen fik bugt med ham 4. september 1907, hvor han døde 
på Bergen Sygehus.

Gunner Berg (1909-1989) blev født og døde i Schweiz, men levede det 
meste af sit liv i Danmark (og Paris). Han blev uddannet pianist og kom
ponist på Det kgl. danske Musikkonservatorium, bl.a. med Herman D. 
Koppel som lærer i klaver. I tidsrummet 1937-38 boede han med sin 
første kone Iben Høeg Guldberg på Søvej 8 i Søllerød, hvor datteren 
Beate blev født. Herfra flyttede han til Vinkelvej 4 B i Vedbæk, hvor han 
blev til 1948. Berg var aktiv i den lokale modstandsbevægelse og del
tog i organiseringen af jødernes flugt fra Vedbæk i oktober 1943, hvor 
han bl.a. tog sig af musikerfamilien Koppel.201 årene 1945-46 gav han
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Gunnar Berg. (Privatfoto)

koncerter for alliere
de flygtninge og var 
1946-47 korleder i ty
ske flygtningelejre. 
I perioden 1957-1980 
boede han med sin 
anden kone, piani
sten Béatrice Duffour 
i Danmark, en del 
år i Lindved gl. sko
le mellem Horsens
og Juelsminde, hvor
fra han organiserede 
tournéer og forelæs

ninger om moder
ne musik på danske
højskoler. ---------------------------------------------------------------

Som komponist 
var Berg en kompromisløs enspænder i dansk musik. Han var især 
præget af yngre franske komponister, som han havde mødt under sit 
ophold i Paris, hvor han studerede hos Honegger og Messiaen 1948-50, 
og hvor han var bosat indtil 1957. Hans musik blev (og bliver stadig) 
betragtet som utilgængelig og svært forståelig. Berg var en af de første 
danske komponister, der skrev tolvtonemusik.21 Berg efterlader sig ikke 
nogen stor produktion; men han anses dog trods utilgængeligheden 
for en betydelig bidrager til europæisk musik i sidste halvdel af det 20. 
århundrede.

Kastanievej, Bjørn Hjelmborg (1911-1994) levede hele sit voksenliv i Holte, hvor han 
Holte det meste af tiden boede på Kastanievej. Hjelmborg (navnet konstrueret

af faderen) blev uddannet på Musikvidenskabeligt Institut i København 
og afsluttede med magisterkonferens i 1944. Undervejs studerede han 
også på Det kgl. danske Musikkonservatorium, hvor han bestod orga
nisteksamen i 1934.

Senere blev han en skattet lærer i musikhistorie og teori på kon
servatoriet og fra 1949 professor. Hjelmborg blev ansat som organist i 
Ny Holte kirke, da første del af kirken stod færdig i 1940. Han varetog
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stillingen til sin pen
sionering i 1977. Det 
livslange engagement i 
den danske folkekirke 
kom til at præge den 
musik, Hjelmborg selv 
skrev, idet han særlig 
komponerede musik 
til brug ved højmesser 
og festlige lejligheder 
i kirken. Vi synger i 
Søllerød med stor for
nøjelse den motet, han 
komponerede til Ny 
Holte kirkes indvielse 

samt en lang række 
motetter, der kom til 
siden.22 Det blev også 
til orgelværker, de se
nere under tilskyndel

se af hans efterfølger som organist ved Holte kirke, Jens E. Christensen. 
Som komponist kaldte Bjørn Hjelmborg sig selv kunsthåndværker og 
betegnede sine værker som brugsgenstande. Denne beskedne holdning 
var typisk for ham, men dækker ikke hele sandheden. Skønt de fleste af 
hans værker ikke er lange og prangende, viser de stor sans for mediet 
(kor og orgel) og når betydeligt længere end rent “håndværk”.

Hjelmborg boede til sin død i Holte og blev begravet på Søllerød 
Kirkegård. Hans grav findes lige vest for Søllerød kirkes tårn .23

Erik Jørgensen (1912-2005) hører til de mere stille eksistenser blandt 
generationens danske komponister. Det vil sige, at han ikke gjorde sær
lig  meget for at promovere sig selv og sine kompositioner, som dog 
indtager en væsentlig plads i forhold til tidens øvrige frembringelser. 
Han voksede op i et velstående og musikalsk københavnsk borgermiljø, 
hvor familien støttede hans ønsker om at blive pianist og komponist. 
Han aflagde organisteksamen 1931 med Carl Nielsen som censor og ud
dannede sig privat som pianist med debut i 1943.

Han søgte aldrig embede som organist, men levede som frit skabende 
kunstner, indtil han i 1947 blev lærer på Blindeinstituttet, en stilling han 
beholdt indtil sin pensionering i 1982. Som lærer i komposition valgte
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Erik Jørgensen. 
(Privatfoto)

Bistrup

M odeller f o r  
s tr y g er e

han den ansete pædagog Finn Høffding, hvilket medførte et venskab for 
livet. Han bosatte sig på Bistrupvej 139 i Birkerød, i øvrigt ganske tæt 
ved komponisten Axel Borup-Jørgensen (Se s. 81).

Erik Jørgensen studerede I 1930’erne i udenlandet, bl.a. direktion, 
og efter hjemkomsten gjorde han sig hurtigt gældende som komponist, 
hvor flere af hans værker blev opført i slutningen af 1930’erne og be
gyndelsen af 1940’erne, men fra 1942 og de følgende 15 år fuldførte 
han ingen værker, idet han var usikker på den musikalske stil og hvilke 
veje, han skulle betræde. Fra 1957 trådte han imidlertid atter frem som 
komponist med sandsynligvis det første gennemført dodekafone værk 
skrevet i Danmark: “M od elle r fo r  S try g er e”. Det indledte en periode, hvor 
Erik Jørgensen markerede sig som moderne komponist. Flan besøgte 
ISCM  festivalen i Köln og feriekurserne i Darmstadt 1962, hvilket af
fødte en række værker, der hører til periodens mest avancerede danske 
modernistiske musik.24 Hans ideal var musik baseret på en syntese af 
østlig mystik og vestlig naturvidenskab. Begge dele optog ham, ligesom 
han interesserede sig for atomfysik, astronomi m.v. Set i dette perspek
tiv var hans projekt et personligt bidrag til en kulturel stræben mod en 
verden, hvor ånd og viden indgår i en bæredygtig balance. På et spørgs
mål om de få opførelser af hans musik påvirkede hans lyst til at kompo
nere, svarede han: “Da d er  kun e r  én tin g  d e r  e r  væ rr e end  a t komponere, 
n em lig  ikke a t komponere, fo r t sæ tte r  j e g  trø stig t m it daglige kompositoriske 
arbejde trods nu l op førelser”, Fra 1981 modtog Erik Jørgensen Statens 
Kunstfonds livsvarige ydelse.
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Fogedgården i 
Søllerød

Jørgen Jersild, som 
hele sit voksenliv 
boede på 
Fogedgården. 
(Privatfoto)

Jørgen Jersild (1913-2004). Jørgen Jersild boede en lang årrække 
over for Søllerød Slot i bindingsværkshuset Søllerødvej nr. 38, 
kaldet Fogedgården. Ligesom Hjelmborg blev Jersild mag. art. fra 
Musikvidenskabelig Institut i København (1940), men havde tidligere 
studeret komposition i Paris bl.a. hos Albert Roussel, hvilket kom til at 
præge hans kompositioner, som i nogen grad henter deres inspiration 
i Frankrig. Ikke mindst pædagogisk kom Jersild til at spille en rolle i 
efterkrigstidens Danmark. Sammen med Finn Savery, Finn Høffding 
og Jørgen Bentzon, den sidste var barnebarn af I.P.E. Hartmann, arbej
dede han for at udbrede musikalske kundskaber og færdigheder til børn 
og voksne såvel i folkeskolen som i særlige musikskoler. Sideløbende 
underviste han på Musikkonservatoriet bl.a. i komposition, fra 1953-75 
som professor.

Da Jersild i 1999 fik Carl Nielsens Mindelegat, udtalte komponisten 
Karl Aage Rasmussen: “J ø r g en  J er s ild s  livsværk e r  ikke om fattende, o g  d et 
e r  måske fo rd i, hans musik e r  på  j a g t  e f t e r  den sæ rlige ejikelhed og uhesvæ ret- 
hed, d e r  ikke e r  hu rtig e g en v e je  til". Hans værkliste spænder fra 1931-1997, 
og hans kompositioner for kor, bl.a. flere sæt madrigaler, forårsagede, at 
han i 1995 blev valgt som Arets Korkomponist.25 Hans smukke salme 
“Kirkeklokken” blev sunget ved hans begravelse fra Søllerød Kirke.
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Vedbæk Kirke 
1948-1956

L eif Thybo. 
(Privatfoto, Niels 
Thybo)

Leif Thybo (1922-2001) boede hele sit voksenliv i Paradis-kvarteret i 
Øverød. Som Hjelmborg og Jersild fik også han en akademisk løbebane 
med studier på Musikkonservatoriet, afsluttende med organisteksamen, 
samt studier på Universitetet. Senere blev han lærer begge steder, fra 
1965-90 som professor på Konservatoriet. Han har udgivet en lang 
række lærebøger, men gjorde sig også gældende som orgelsolist med 
egne og andres værker, fortrinsvis nyere orgelmusik. Han var organist 
ved Vedbæk Kirke 1948-1956, i Søllerød 1956-1961 og ved Nærum 
Kirke 1961-1979. Som kirkemusiker var han tilhænger af en friere

f f ' i ’
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Bistrup

Axel Borup-Jør- 
gensen. 
(Privatfoto, 
Elisabeth Selin)

dissonansbehandling og en mere nutidig kirkestil end den af Thomas 
Laub prægede “strenge stil”.26 Mens komponistgerningen i begyndelsen 
af karrieren var præget af hans virke som orgelspiller med mange værker 
for orgel, begyndte han i 1960’erne at gøre sig gældende med orkester
koncerter, og ikke mindst med en Markuspassion, skrevet 1964 til Unge 
Akademikeres Kor på opfordring af dets dirigent Svend G. Asmussen. 
Et nordisk gennembrud som komponist fulgte 1971 med opførelsen af 
hans opera til Karen Blixens tekst Den udødelige H istorie, komponeret 
til det internationale Vadstena Akademien i Sverige. Derefter fulgte en 
meget produktiv periode frem til midten af 1980’erne, hvor hans kam
mermusik og sange -  ofte med orgel - er de dominerende genrer, mens 
orkesterværkerne bliver mindre fremtrædende.27 Thybos gravsted fin
des på Vedbæk Kirkegård.

Axel Borup-Jørgensens (1924-2012) motto var: “også stilh ed  e r  musik". 
Som barn flyttede han med sine forældre til Sverige, hvor farfaderen 
købte øen Björkö i søen Nommen i Nordsmåland. Her voksede Axel 
op og tog senere svensk studentereksamen. Sin musikuddannelse fik 
han på konservatoriet i København, bl.a. med Jørgen Jersild som læ
rer i komposition. Fra han var sidst i 30’erne og resten af sit liv boede 
han på Fredsholmvej 11 i Bistrup i sit hus, der oprindelig var Rungsteds 
nedlagte telefoncentral, som var blevet flyttet her til. Her komponerede
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Ny Musik i 
Birkerød

han en stor del af sine værker, inspireret af den omgivne natur, som han 
ivrigt cyklede rundt i. Bistrup Hegn, Rude Skov, Sjælsø, Femsølyng og 
Furesøen holdt han meget af.

En anden og nok så væsentlig inspiration var naturen på Björkö, hvor 
Axel gerne opholdt sig hele sommeren “i stilheden"  og fik sine musikalske 
idéer, som blev skitseret på papir og senere anvendt i musikken. Han 
var en af foregangsmændene og senere æresmedlem i musikforeningen 
Ny Musik i Birkerød samt flittig gæst ved koncerter, der var arrangeret 
i kommunen - så som Birkerod Kammer Musikforening, koncerter i 
egnens kirker samt Rudersdal Sommerkoncerter, hvor han blev æres- 
komponist i 2011. Hans værkliste er vældig lang, begyndende med en 
strygekvartet fra 1948 og sluttende med op.183, et soloværk fra 2011 
skrevet til M ichala Petri.

Borup-Jørgensen arbejdede disciplineret og krævede umådelig meget 
såvel af sig selv som af sine musikere og for den sags skyld også sine tilhø
rere. Der ligger store overvejelser bag kompositionerne, og alt er skrevet 
ned, som han ønskede, det skulle være. Musikken kan forekomme van
skelig og særpræget, men når arbejdet er overstået, forstår man helheden. 
Værkerne skrev han rent i en meget smuk håndskrift på transparent med 
tusch-pen, og rettelserne foretog han med et barberblad. Gik det galt, 
måtte hele siden skrives om. Axel Borup-Jørgensen har været medlem 
af bestyrelsen for Det Unge Tonekunstnerselskab, Edition Samfundet 
samt siddet i Statens Kunstfonds Repræsentantskab. Han modtog ad
skillige legater og præmieringer og fra 1965 Statens Kunstfonds livsva- 
rige ydelse.28

Niels la Cour (f.1944) var min beskedne og begavede studiekamme
rat på Københavns Universitets musikvidenskabelige Institut omkring 
1970. Allerede dengang gjorde han sig bemærket som komponist. Vi 
var desuden begge elever af koryfæet Finn Viderø (orgel), og i øvrigt 
er la Cour påvirket af lærere som Finn Høffding og Bjørn Hjelmborg 
samt Leif Kayser. Og han supplerede sin uddannelse i København med 
studier i Rom.

Niels la Cour har boet i Birkerød det meste af sit voksenliv. I perioden 
1978-2008 var han ansat på Det kgl. danske Musikkonservatorium som 
lærer i musikteoretiske fag. Om det skyldes hans katolske baggrund ved 
jeg ikke, men la Cour har en udpræget sans for det melodiske i sin mu
sik, der tæller et stort antal kompositioner for kor. Hans stil betjener sig 
af det, man kunne betegne som moderat modernisme. Dermed forstår 
jeg harmonier, som ikke er traditionelle samt en dissonansbehandling,
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Fred h v iler  
o v er  land o g  by

O rganist i
Søllerød
1976-1980

Niels la Cour. 
(Privatfoto)

som går nye veje uden at 
trænge sig på, men om
vendt er meget behagelig 
at lyttet til. Det betyder 
også, at korene gerne vil 
synge hans musik, og at 
publikum holder af at 
lytte til den.29 Det siges, 
at alle kor i Rudersdal 
Kommune betragter 
hans Fred h v ile r  o v e r  land  
og by som deres yndlings 
korstykke.

Poul Ruders (f.1949) I min ungdom dirigerede jeg et kor, som vi kaldte 
Pro M úsica, som i slutningen af 1960’erne optrådte med en vis succes i 
københavnsområdet. Når vi opførte musikstykker med orgel, fik vi en 
ung studerende til at akkompagnere os og spille solo-stykker ind imel
lem. Navnet var Poul Ruders, og han var vældig talentfuld og begavet, 
og dertil ret morsom. Poul Ruders havde gået på Sangskolen og stude
rede i 1970’erne på Musikkonservatoriet. Efter at have færdiggjort sin 
uddannelse blev han i 1976 organist i Søllerød, men stoppede allerede i 
1980 efter uoverensstemmelser med provst Sigurd Granild. På det tids
punkt var Ruders i gang med at komponere større værker for orkester.

Som komponist er han, bortset fra en kort studieperiode hos Ib 
Nørholm, autodidakt. Hans værkliste tæller symfonier og operaer, som 
har været opført på Den kgl. Opera. Han er dog også internationalt an
erkendt og har modtaget bestilling på værker af Berlinersymfonikerne 
og andre betydningsfulde orkestre. Værklisten tæller mange kammer
musikværker og værker for soloinstrumenter. Poul Ruders har formået 
at trænge igennem med sin musik, såvel den dramatiske som symfoni- 
og kammermusikken, hvilket skyldes hans evne til at skrive således, at 
de nye harmonier, rytm er og klange indgår i et forløb med en moderat 
modernistisk, men nok så dristig udvikling. Dertil kommer hans store
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Poul Ruders. 
(Privatfoto,
Ed. W ilh . Hansen)

G eorg Høberg

Emil Telmånyi

Victor Schiøler

S vend  Asmussen

dygtighed i instrumentation, det vil sige den måde, man benytter orke
sterets instrumenter i sam- og modspil med hinanden.30

Det er nærliggende at supplere beretningen om komponister med til
knytning til Rudersdal med at opregne nogle få meget markante musi
kere med tilknytning til vor egn:

Violinist, kapelmester og komponist Georg Høberg (1872-1950) 
boede på Fredensvej 7 i Vedbæk. Han blev uddannet på Det kgl. danske 
Musikkonservatorium med Niels W. Gade som lærer. Kapelmester for 
Det kgl. Kapel 1914-30. Beskeden produktion (26 opusnumre), men 
kendt og agtet som dirigent. Var bl.a. lærer for Kong Frederik IX.

Violinisten Emil Telmånyi (1892-1988) ungarsk-dansk violinist 
med betydelig gennemslagskraft som violinvirtuos. Fik stor betydning 
for dansk musikliv, bl.a. gennem giftermål med Carl Nielsens datter, 
malerinden Anne M arie Nielsen Telmány. Han ligger begravet på 
Søllerød Kirkegård.

Pinisten Victor Schiøler (1899-1967) boede på Attemosevej 36 til sin 
død. Han tournerede i store dele af verden og indtog mange vigtige poster i 
dansk musikliv. Blev kendt gennem sine musikforedrag og koncerter i radio 
og TV. Schiøler var i øvrigt klaverlærer for min efterfølger som organist i 
Søllerød, domorganist, professor Flemming Dreisig.

Violinisten Svend Asmussen (1916-2017) jazzmusiker og entertainer, 
boede i en årrække fra 1930’erne til 1950’erne på Henrikholms Allé 16 i 
Vedbæk.
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N o t e r

1 Den borgerlige Indrulleringskommission er forløber for sessionen, udvælgelse 
af værnepligtige.

2 Den bedste danske biografi over I.P.E. H artmann er Inger Sørensen: H art
mann. Et dansk komponistdynasti. Gyldendal 1999. 656 sider. Hartmanns liv 
her på egnen er beskrevet i Gunnar Sandfeld: Søllerød - som det var engang, 
bd. 3, 1975, s. 59-62 samt af Torsten Søgaard: Breve fra 1800-tallet. J.P.E. 
H artmann og hans familie i Søllerød og Nærum. Søllerødbogen 2003, s. 32-62.

3 Citater fra Hartmanns breve er hentet fra Inger Sørensen: J.P .E .Hartmann og 
hans kreds. 2002. Jfr. også Torsten Søgaard, Søllerødbogen 2003.

4 Jfr. Torsten Søgaard: Bolle W illum  Luxdorph. Dagbogsoptegnelser fra 
1700-tallet af en landligger ved Nærum Gadekær. Søllerødbogen, 2014, s. 10.

5 Gunnar Sandfeld, bd. 3, 1975, s. 57.
6 Jfr. Lars Erik Storm: Kromanden, præsten, konferensråden, digteren og nogle 

uheldige bønder - Striden om Nærum Kro i 1790’erne. Søllerødbogen, 1995, s. 
7ff.

7 Vognmandsgården nedbrændte den 1. september 1919 efter et lynnedslag. 
Gunnar Sandfeld, bd. 3., 1975, s. 72.

8 Om Axel Grandjean og især hans virke som fotograf på egnen i 1890’erne, se 
Torsten Søgaard: Axel Grandjean - Komponist, landligger og amatørfotograf. 
Søllerødbogen, 1998, s. 7ff.

9 Jfr. Niels Peter Stilling : Vedbæk Kirke. Vedbæk Menighedsråd/ Søllerød M u
seum, 1996, s. 18.

10 Emma Hartmanns samlede værker (sange, romancer, danse) er indspillet på 
CD af Iben Vestergaard, sopran, og Cathrine Penderup, klaver.

11 Jfr. Niels Peter Stilling: Danmarks Kirker. Politikens Forlag, 2000, s. 246.
12 Vi kender ham for melodien til påskesalmen “Som forråssolen morgenrød”.
13 Emil Hartmanns sange er indspillet juni 2010 i Søllerød Sognegård af Iben 

Vestergaard, sang, og Cathrine Penderup, klaver. Hans klaverværker er ind
spillet samme sted af Cathrine Penderup.

14 Inger Sørensen, 1999, s. 472.
15 Når vi synger morgensalmen “Den mørke n a t fo r g a n g en  er"  er det på melodi af 

W inding.
16 Peter M. M. Christensen: En musikalsk sommer i Søllerød 1868. Søllerødbo

gen 1994, s.66 ff.
17 Peter M .M . Christensen: H .C. Andersen i Søllerød 1864 og 1865. Søllerødbo

gen 2005, s. 41ff.
18 Peter M .M . Christensen, 1994, s. 80-81.
19 Peter M .M . Christensen, 1994, s. 84. Artur Rubenstein, russisk klavervirtu

os, gav netop koncert i København og lånte sit medbragte flygel ud til urop
førelsen af Griegs a-moll koncert op. 16.
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20 Polsk-jødisk familie bosat i Danmark. Isak og Manja Koppel var forældre til 
Herman D. Koppel (1908-1998), gift med Vibeke Koppel (Bruun), komponist 
og en af tidens største danske klavervirtuoser. Forældre til pianisten Therese 
Herman Koppel (1936-2015), sangeren Lone Herman Koppel (f. 1938), kom
ponist og musiker Thomas Herman Koppel (1944-2006), musiker og kom
ponist Anders Herman Koppel f.1947). Desuden bror til violinist og bratchist 
Ju lius Koppel (1910-2005). Børnene alle kendt som musikere og et stort antal 
børnebørn ligeså.

21 Tolvtonemusik eller dodekafoni betegner musik komponeret over en række 
på tolv toner, repræsenterende tonerne i den kromatiske skala, hvor ingen er 
vigtigere end nogen anden (der er såedes ikke tale om toneart, grundtone eller 
lignende traditionelle forhold). Blev udviklet af Arnold Schönberg i begyn
delsen af 1920érne.

22 Motet er betegnelsen for et (kortere) vokalt musikstykke, ofte med tekst fra 
Bibelen ellert Salmebogen, som kirkekoret udfører i højmessen efter præ
dikenen.

23 Klaus Lyngbye: Bjørn Hjelmborg som kirkemusiker og også lidt privat. Or
ganistbladet 2011, 9. Biografi + værkfortegnelse.

24 ISCM : Internal Society for Contemporary Music. Stiftet 1922 som forum for 
international kontakt mellem komponister og med regelmæssige internatio
nale festivaler som bærende aktivitet.

Darmstadt: Darmstädter Ferienkurse für Neuen Musik. Darmstadtskolen er 
betegnelse for en musikalsk retning, der opstod i begyndelsen af 50’erne og 
hentede inspiration ved sommerkurserne i Darmstadt. Stilistisk forbindes ret
ningen med serialismen, som henter inspiration hos komponister som Webern 
og Messiaen samt fra Østens filosofi.

25 M adrigal betegner en komposition for kor med verdslig, undertiden temmelig 
vovet tekst og ofte med dristig harmonibehandling i udtrykkets tjeneste.

26 Dissonans betyder mislyd i forhold til konsonans, der betyder velklang. Med 
fri dissonansbehandling menes, at man ikke opløser dissonansen, det vil sige 
viderefører den til en konsonans, men lader den følge af en ny dissonans.

27 I Søllerød Kirke benytter vi en håndfuld af Thybos motetter, men indrømmet, 
de står lidt i skyggen af f.eks. Hjelmborgs, som er mere taknemmelige såvel at 
lytte til som at udføre.

28 For ca. 30 år siden oprettede han sammen med sin datter Elisabeth Selin Edi
tion Borup-Jørgensen til udgivelse af sine værker. Det blev efter hans død æn
dret til en fond med Elisabeth Selin som formand.

29 Et blik på la Cours discografi med indspilninger af hans musik afslører et stort 
antal værker med bidrag af mange forskellige kor og musikere.

30 Både la Cour og Ruders blev opfordret til at lave en komposition til indvielsen 
af Søllerød Kirkes nye Frobenius-orgel i 2010, men desværre afslog de begge 
grundet tidspres.
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M in m orm ors 
fam ilie  s tam m er  
f r a  Nødebo

Min morfar var opvarter på 
Søllerød Kro
-  Tre generationer ved Søllerød Gadekær

a f  Hans K røyer

M ine bedsteforældre, Ane og  Ewald Sauerberg, f ly t ted e  ind på  Søllerød Kro i 
fo rå r e t  1913. Ewald sta rted e som  fo rpa gter , m en  a llerede i 1917 blev han e je r  
a f  kroen. Søllerød Kro tilhørte m in fam ilie  f r e m  til 1947. 1 1929 erh v erv ed e  
Ewald S au erb erg også M othsgården. M othsgården v a r  i fam ilien s eje ind til 
1969, h vo r Søllerød K om m une købte ejendom m en a f  m ine foræ ldre. M in far, 
Ib K røy er Christensen (1905-1983,) o g  m in m or.; G rethe K røyer Christensen  
(1911-1995), boede d e r e ft e r  til le je på  M othsgården ind til 1995.

D enne artik el ta g er  udgangspunkt i en række b egiv enh ed er i m in fam ilies  
liv  i Søllerød. O plysningerne s tam m er dels f r a  nedskrevne kilder o g  dels f r a  
m undtlige o v erlev er in ger. P erioden f r a  1950’ern e e r  til dels beskrevet u d  f r a  
m ine egn e erindringer. J e g  e r  fø d t  i 1947. Det m este a f  m it liv  ha r j e g  boet 
i kommunen: som barn og  u n g  på M othsgården ind til 1969. I m in stud ie
tid  boede j e g  på kollegium  i Bagsværd, m en  f r a  1975 ha r j e g  væ ret bosat i 
'Nærum. J e g  e r  uddannet cand.scient. o g  ha r i 35 år, 1976-2011, væ ret ansat 
på R ungsted G ymnasium  som læ rer  i fa g en e  idræt og  geogra fi.

M i n  f a m il ie s  h i s t o r i e  i n d t i l  19 1 3

M in mormor Ane Elisabeth Jørgensen (1888-1952) blev født i Nødebo. 
Hun var datter af Niels Peter Jørgensen (1857-1907) og Ane Elisabeth 
Nielsen (1858-1888). M in mormor fik samme navn som sin mor, som 
det ofte skete dengang, når moderen døde i forbindelse med fødslen. 
Moderen døde af barselsfeber 11 dage efter fødslen. M in mormor havde 
tre ældre søskende, Jørgen Christian (1884-1959), Niels Erik (1885- 
1920) og Emma Johanne (1887-1968). Faderen tjente til dagen og vejen 
som vognmand og staldmester i Nødebo. Omkring 1904 overtog han 
forpagtningen af Ørholm Kro.; Niels Peter og hans fire børn flyttede til 
Ørholm, og i de følgende år varetog de fire børn forskellige funktioner
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på kroen såsom tjener, smørrebrødsjomfru også kaldet “kold jomfru” 
og “kogejomfru”. Efter Niels Peters død i 1907 overtog de to sønner 
på skift ledelsen af kroen. Den ældste bror Jørgen Christian havde 
gæstgiverbevilling og beværterbevilling til Ørholm Hotel fra 1909 til 
1918. Derefter overtog han Lyngby Hotel, som han havde frem til 1946.

Ørholm Hotel eller Ørholm Kro blev også kaldt ”Det danske Schweiz” ca. 1910. M in oldefar Niels Peter 
Jørgensen og hans to sønner og to døtre var kraftigt involveret i driften af Ørholm Kro i perioden 1904-1918. 
Fra venstre - nr. 2 Jørgen Christian Jørgensen, Anes bror - nr. 3 skraldemand Pedersen, Bondebyen 
nr. 5 Niels Erik Jørgensen, Anes bror - nr. 7 postbud Lars Peter Larsen - (Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)



M in m orfars 
fam ilie  stam m er  
f r a  F redericia

Ewald Sauerberg blev 
indkaldt som soldat i april 
1903. Han lå 14 måneder på 
Kastellet. Lønnen var den
gang 55 øre om dagen og 
et rugbrød hver 5. dag. Her 
ses Ewald som underkorpo
ral. (Foto i privateje, Hans 
Krøyer = HK)

M in morfar Ewald Sauerberg (1880-1945) blev født i Fredericia. Han 
var søn af Thorvald Sauerberg (1851-1901) og Caroline Petrine Bergh 
(1852-1895). Han havde tre søskende, Fanny og Emilie, der var tv il
linger (f. 1879) og Thorvald (1882-1935). Faderen Thorvald var barber 
i Fredericia. I 1887 vandt han en lotterigevinst på 5.000 kr. Et ganske 
anseligt beløb på den tid, hvor en arbejders årsløn i provinsbyerne lå på 
et sted mellem 500 og 700 kr.2 Barberforretningen blev solgt, familien 
flyttede til Odense, og Thorvald oprettede et institut for Massage og 
Sygegymnastik. Økonomien holdt dog ikke, efter et år lukkede institut
tet, og familien flyttede til København i udstillingsåret 1888.3 Thorvald 
blev portier, først på Centralhotellet i København og senere på M arienlyst 
Badehotel. Som femtenårig kom Ewald i 1896 i manufakturlære og i 
1898 i tjenerlære på M arienlyst. I 1901 blev han ansat som tjener på 
Bellevue Strandhotel 
og i 1902 som tjener 
på Lyngby Hotel. I 
1903 blev Ewald ind
kaldt som soldat. Han 
lå på Kastellet ved 15. 
batteri, 3. kompagni.
Soldaterlønnen var 
ganske lav og Ewald 
bad derfor om orlov 
fra lørdag aften til 
søndag aften med til
ladelse til at arbejde 
som tjener. Det fik han 
lov til.
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Ewald Sauerberg 
i selskab med det 
bedre borgerskab i 
starten af 1900-tal- 
let. Ewald sidder til 
højre med bowler
hat. (HK)

Efter hjemsendelsen tiltrådte han igen sin plads på Hotel Lyngby, 
og i 1906 rejste han til London for at dygtiggøre sig. Efter et år kom 
han hjem og blev overkelner i C ity Selskabslokaler i København, hvor 
han var ansat i tre vintersæsoner. Om sommeren tjente han på Ørholm 
Hotel også kaldet Det Danske Schweiz. Her mødte han sin senere kone 
Ane, som var ansat som smørrebrødsjomfru hos sin broder Jørgen 
Christian Jørgensen, der havde forpagtningen af Ørholm Hotel. Ewald 
og Ane blev forlovede, og de blev viet den 13. oktober 1910 i Søllerød 
Kirke. Pastor Ferdinand Jensen forestod vielsen, og bryllupsmiddagen 
blev naturligvis holdt på Ørholm Hotel.

Brylluppet skulle nok have været holdt tidligere, for Ane og Ewald 
havde været uforsigtige med det resultat, at Ane - seks måneder før bryl
luppet - fødte Rosa den 31. marts 1910. Det var ikke velset med den slags 
førægteskabelige graviditeter, og Rosa blev umiddelbart efter fødslen 
anbragt hos en enkefru Emma Karlsson i Norrköbing i Sverige. Først 
efter Grethes - min mors - fødsel, den 23. september 1911, kom Rosa 
tilbage til familien.''
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Maleren Carlo 
H ornungjensen 
tegnede i 1908 
et portræt af den 
20-årige smør
rebrødsjomfru 
på Ørholm Kro, 
Ane Elisabeth 
Jørgensen. Hun 
blev i 1910 gift med 
Ewald Sauerberg, 
der var tjener på 
Ørholm Kro i 
sommersæsonerne. 
(HK)

Inden brylluppet havde Ewald købt en købmandsforretning i 
Gilleleje. Han havde den idé, at han skulle være selvstændig, inden han 
giftede sig. Ewald og Ane flyttede til Gilleleje og holdt hvedebrødsdage 
i fem måneder! Så solgte de forretningen. Indtjeningen som købmand 
stod ikke mål med det, han kunne tjene som kelner. De flyttede derfor 
til Lyngby og Ewald blev atter tjener på Hotel Lyngby - det var skær
torsdag 1911.5

Ewald Sauerberg har efterladt sig en regnskabsbog med opgørelse 
over, hvad han tjente i perioden juni 1911 til marts 1913. Det første år 
på Hotel Lyngby fra juni 1911 til maj 1912 tjente han 2.600 kroner.6 
En af de bedre dage var søndag 23. september 1911, hvor der var bal på 
Lyngby Hotel. Han tjente den dag 16 kroner og 30 øre. Samme dag som 
min mor blev født.

Ørholm kro var tydeligvis mødested for familien. Anes søster 
Johanne mødte også sin tilkomne i Ørholm. Torben G. Hunter bo
ede på Lille Ørholm. Torben og Johanne blev gift 11. november 1913

i Søllerød Kirke. 
Torben havde i 1913 
købt ejendommen 
Vejlegård i Kirkerup 
sogn ved Roskilde 
Fjord. Samme år 
opførte han en ny 
hovedbygning og to 
kornsiloer. Torben 
blev en driftig pro
prietær. Han havde 
været i Argentina i 
1908, hvor han havde 
lært, hvordan mo
derne landbrug kunne 
drives. Bl.a. solsik
kedyrkning. I fami
liealbummet er fotos 
fra en familieudflugt 
til Vejlegård med en 
solsikkemark og de 
to kornsiloer. Torben 
tjente godt på sit land
brug og kunne hjælpe
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sin svoger med købet af Søllerød Kro i 1917. Efter godt 10 år som land
mand ved Roskilde Fjord ønskede Torben nye udfordringer, og i 1927 
realiserede familien Vejlegård med alt indbo og emigrerede til Canada.

S ø l l e r ø d  K ro

Den 15. april 1913 overtog Ewald Sauerberg forpagtningen af Søllerød 
kro.7 Sauerbergs tid som forpagter af Søllerød Kro gik godt. Det øko
nomiske opsving under 1. verdenskrig smittede af på restaurationsbran
chen, og han var derfor i stand til at købe kroen af partikulier Flans 
Peter Flansen den 7. marts 1917 for 85.000 kr. Sauerberg lånte 15.000 kr. 
af sin svoger Torben G. Hunter til hjælp til købet. Fra Ewald Sauerbergs 

Søllerød Kro overtagelse af ejendommen findes der en nøjagtig fortegnelse over, hvil-
ca. 1890. (HA) ken ruminddeling, der var i kroen, og hvad der fandtes i de enkelte rum.®



Inven tarliste 
f o r  Søllerød Kro 
1917

Inventarliste:

Stue nr. 1. (Hjørneværelset). 1 spisebord m/ plader, stort, rund t 
a f  mahognitræ. 4 egetræsborde a f  m ellem størrelse. 1 lille bord a f  m a let 
fy r r e træ . 22 stole, svenske. 1 blom sterstativ. 1 bornho lm eru r i hv idm alet 
fyrretræskasse, metalskive. 3 f a g  ga rd in er m/ sta n g  i r  kappe, hvide. 3 
ru llegardiner. 11 skillerier, lithografier. 2 m a ler ier  i olie. 1 spejl, firk an 
tet i fo r g y ld t  em pireram m e. 1 s to r blom sterpotte, dekoreret fa jance. 2 
ga slam per m/ kupler. 1 knagerække.

Stue nr. 2. 1 mekka sofa, m ahogn ifin eret. 1 spisebord m/ p lad er a f  
fy r r e træ , gu lm a let. 2 m ind re borde a f  fy r r e træ . 9 w ienerstole. 10 m ale
r i e r  i olie. 2 skilderier, litogra fier. 30 p la tte r  f r a  forsk ellige b ryggerier .
1 kulkasse m/ skovl. 1 knagerække. 1 spyttebakke. 2 f a g  ga rd in er  m ed  
stænger, hvide. 2 ru llegardiner. 1 gaslam pe m/ kuppel.

Stue nr. 3. 1 mekka sofa, nøddetræs f i n e r  et. 1 bord m/ plader, f y r 
retræ  malet. 4 sto le m/ plusch sva rend e til sofaen. 1 lille bord a f  m alet 
fy r r e træ . 1 em pire sp ejl s to r t i fo r g y ld t  ramme. 1 klaver, H om em anns 
fabrikat nøddetræskasse. 1 klaverstol, nøddetræ. 1 f a g  ga rd in er  m/stang, 
hvide. 1 ru llegardin . 2 f a g  p o r t ie r  m/ stan g  musselin. 7 m a ler ier  i olie.
1 ra d er in g  a f  S igva rd  Hansen (kroen). 1 kakkelovnsforsats, messing. 1 
knagerække. 1 gaslam pe m/ kuppel. 2 trækgardiner.

Stue nr. 4. 1 chaiselong mekka blusch. 5 sto le m,/ g rø n t  betræk, nød
detræ, damask betræk. 1 spisebord m/ p lad er fy r r e t ræ  malede. 1 lille bord 
m alet fy r r e træ . 1 f a g  ga rd in er  m/ stang, hvide. 1 ru llegardin . 1 fa g  
g røn n e p o r tie re  m/ stang, klæde. 5 skilderier, litogra fier. 2 kandelabre 
plet.

Stue nr. 5. 1 dækketøjsskab m a let fy r r e træ . 1 serviceskab do. 1 sølv
tøjsskab do. 1 f a g  ga rd in er  m ed  stang, hvide.

Buffet-stue. 1 skænk m a let fy r r e træ . 2 isskabe do. 3 reo le r  do. 1 
knagerække do. 1 telefonskab do. 2 ga slam per m/ kuppel. 1 kappe m us
selin. 1 trækgardin do. 1 sto l w ienerstol.
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Gæsteværelse nr. 1. 1 je rn s en g  m/ m adras i f  dyner, hømadras 
m ed  skråpuder i r  endestykke. 1 overdyne, 1 m iderdyne, 1 hovedpude. 1 
servan te m/ tilbehør, h v idm alet fy r re træ . 1 bord m a let fy r r e træ , 2 stole, 
wienerstole. 1 f a g  ga rd in er m/ stang, hvide. 1 trækgardin. 1 fo rhæn g, 
musselin. 1 skilleri, litografi.

Gæsteværelse nr. 2. 2 je rn s en g e  m / fjerm ad ras & dyner. 1 servan 
tebord m/ tilbehør, h v idm alet fy r r e træ . 1 bord, m a let fy r r e træ . 2 stole, 
w ienersto le. 1 klædeskab, b runm alet fy r r e træ . 3 skillerier, litografier. 1 
f a g  gardiner, hvide.

Gæsteværelse nr. 3. 1 je rn s e n g  m/ fje rm ad ra s i r  dyner. 1 servan 
tebord m/ tilbehør, b runm alet fy r r e træ . 1 bord, m a let fy r r e træ . 2 stole, 
w ienerstole. 1 kulkasse m/ skovl. 2 f a g  ga rd in er m/ stænger, hvide.

Folkeværelse nr. 1. 1 je rn s e n g  m/ d yn er og  hømadras m ed  skråpude 
m.v. 2 servan tebord e m/ tilbehør, brunm alet fy r r e træ . 3 stole, w ien er
stole. 1 f a g  gardiner, hvide.

Folkeværelse nr. 2. 2 je rn s en g e  m/ m adras i r  dyner, hømadras. 1 
bord, m a let fy r r e træ . 2 stole, w ienerstole. 1 servan tebord  m/ tilbehør, 
brunm alet fy r r e træ . 1 f a g  ga rd in er  m/ stang, hvide. 1 trækgardin. 1 
lampe, stålampe.

Herreværelse. 1 panelsofa, egetræs, b lå ligt mekkaplusch. 1 arbejds
bord do. 1 skrivebord m/ opsats do. 1 bogskab do. 5 lænestole do. m ed  
sam m e betræk som  sofaen. 1 rygebord  do. 1 standerlampe, messing. 1 
m assivt b lom stersta tiv a f  ga lvan iseret, oxyderet je r n .  15 skillerier, lito
gra fier . 5 f a g  ga rd in er  m/ stænger, hvide. 5 trækgardiner.

L ille sal. 5 store borde, rødm  a let fy r r e træ . 34 w ienerstole. 1 stum 
tjener, nøddetræsmalet. 6 skillerier, litogra fier. 4 f a g  ga rd in er  m/ stæ n 
ger, hvide. 2 ga slam per m/ kupler.

Badeværelse. 1 badekar a f  zink. 1 knagerække a f  fy r r e træ . 1 hylde 
a f  do. 1 speil i fo r g y ld t  em pireram m e. 1 løber a f  ju tes to f.
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Kælderstue. 1 ovalt mahognibord. 1 ru nd t do. 4 borde, m a let f y r 
retræ. 3 sofaer, 2 nøddetræ sfin eret m/ voksdugsbetræk, 1 a f  m a let f y r 
retræ  m/ lakpolstret pude. 1 skænk, m a let fy r r e træ . 1 knagerække do.
2 ga slam per m/ kupler. 11 stole, w ienersto le. 2 f a g  gardiner, hvide. 2 
trækgardiner. 10 skillerier, litogra fier. 1 kulkasse m/ skovl. 1 zinkbalje.

Store stue. 6 store borde, rødm alet fy r r e træ . 2 do. b runm alet do. 1 
ta lersto l m/ trappe, m a let fy r re træ . 5 f a g  ga rd in er  m/ stænger, hvide. 
4 ga slam per m/ kupler. 1 række fla ggu ir la n d er . 13 w ienerstole. 9 skil
lerier, litogra fier. 6 bordplader m/ stæ n ger  & bukke, um a le tfy r re træ .

Loftet. 60 ham pegrim er. 1 maskinrulle. 1 knivmaskine. 1 rullebord, 
um a let fy r re træ .

Kælder. 1 sto r iskasse. 1 zinkkar. 1 bord m/ krydsben, um a let f y r 
retræ. D iverse h y ld er a f  fy r r e træ . 1 gasblus. 1 bord.

Haven. 210 havestole a f  b runm alet je rn .  21 jern b o rd e do. 6 bænke 
m/ ryg , m a let fy r r e træ . 6 lange bænke do. do. 6 a lm indelige do. do. do. 14 
borde m/ hvide plader, m a let fy r r e træ . 1 rund t bord m / jernp lader do. 21 
bordplader, h v idm a let fy r r e træ . 34 bænkebrædder do. do.

Vaskerhus. 4 kar, store vaskekar. 4 zinkbaljer. 6 spande. 1 vaskeke
del. 1 vridemaskine. 2 vaskebrædder.

Havebuffetten. 1 sto r t ru nd t bord, nøddetræsfineret. 4 m ind re bor
de, m a let fy r r e træ . 1 disk do. do. 1 skænk do. do. 1 isskab do. do. 1 skilleri, 
litogra fi. 1 stum tjen er, nøddetræsfineret. 1 s to r zinkbakke. 1 gaslam pe 
m/ kuppel.

Kaffekøkken. 3 kobberkaffemaskiner. 1 f in  kaffemaskine. 1 
zinkspand.

Køkken. 1 pålægsmaskine. Ostehøvl. 2 brødmaskiner. 6 spække- 
brædder. 10 forskæremaskiner. 3 fiskekedler. 20 email[e] gryde?'. 14 do. 
kasseroller. 1 gasovn . 1 husholdn ingsvægt. 1 i s f  r y  semaskine. 3 isfoi’me. 
6 g ele fo rm e. 40 syltekrukker. 40 sylteglas. 1 kødhakkemaskine. 1 sa lte
kar. 10 email, flød efade. 4 do.do. 1 rullepølsepresser. 1 sto r t køkkenskab.
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1 isskab. 5 gaslamper. 4 tragte. 10 email, lag. 2 bræddepander. 3 kage
plader. 3 koste. 2 fejespåner. 5 piskeris. 1 kartoffelv arm er. 2 æggeskæ- 
rere. 3 petro leum slam p er. 4 meldåser. 10 stryg e jern . 4 køkkenstole. 1 
kobber vandbeholder. 1 zink do. 10 stegepander. 5 em aile stegepander.
1 kulkasse m/ øse, 1 køkkenbord m/ skuffer. 1 kødblok. 3 økser. 3 save.
2 dørslag. 4 sigter. 3 em aile sæbebeholdere. 2 køkkensaltkar. S ervice: 80 
nikkel kaffekander. 3 p le t do. 14 nikkel tekander. 15 do. toddykander. 59 
do. sukkerskåle. 59 do. flødekander. 5 p le t brødbakker. 5 alpakka do. 3 
nikkel iskølere. 4 kobber do. 35 p le t  præsenterbakker. 15 store i r  m indre 
fo r t in n ed e  do. 6 tin potageskeer. 5 em aile kaffekander. 2 do. tekander. 
16 sæ t g la s sukker- o g  flødekander. 12 porcela ins bouillonkopper. 500 p a r  
porcelainskopper. 33 porcelainskaffekander. 61 porcelains flødekander. 50 
do. sukkerskåle. 39 forsk ellige fad e, chicago. 195 smørrebrødstallerkener, 
do. 20 kagetallerkener, do. 140 store spisetallerkener, do. 35 dybe, store 
do. 24 sm å do. 2 te r r in e r  do. 14 saucekander, do. 15 kartoffelfade, do. 43 
mælkekander do. 315 sm å kagetallerkener, blå kant. 20 sm ørrebrødsta l
lerk ener do. 135 store sp iseta llerk ener do. 41 stø r re  o g  m ind re fad e, blå 
kant. 26 sauceskåle do. 3 t e r r in e r  do. 1 kagefad, hvidt, konditorfod. 16 
salatfade, blå kant. 126 store knive. 64 sm å do. 22 p le t spiseskeer. 20 do. 
dessertskeer-. 153 do. gafler. 18 nikkel p la t de m enage. 8 porcella ins do. 11 
saltkar. 13 alpakka spiseskeer. 15 dessertskeer, alpakka. 104 spisegafler. 
81 sm å do. 450 teskeer. 25 do. alpakka. 24 do. p let. 9 tændstikstativer, 
nikkel. 5 askebægre. 2 bordklokker. 6 tesier, alpakka. 410 ølglas. 314 
snapseglas. 54 sjusglas. 85 madeiraglas. 66 portvin sglas. 18 rødvinsglas. 
20 rhinskvinsglas. 35 champagneglas. 1 absinthglas. 50 d iverse glas. 12 
skylleskåle. 11 vandkarafler. 10 blom sterglas. 1 blom stervase. 25 glasop
satser. 50 glasassietter. 20 g la s salatfade. 5 do. mælkekander. Dækketøj: 
100 du ge 2-10 alen, damask. 50 kulørte bordtæpper. 300 serv ietter , 
damask. 36 håndklæder. 100 viskestykker. 15 p a r  lagner, læ rred. 20 
pudevår, do.
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Postkort fra 
omkring 1900. 
Søllerød Kro har 
sandsynligvis set 
nogenlunde sådan 
ud, da Ewald og 
Ane flyttede ind på 
kroen i 1913. (HK)

Den meget detaljerede inventarliste giver anledning til følgende 
kommentarer: Restauranten i hovedbygningen bestod af 5 lokaler -  stue 
1-5. På 1. sal var der 3 gæsteværelser og 2 folkeværelser. Alle med jern
senge og servantebord med tilbehør. Her kunne der overnatte 7 per
soner. Dertil kom et velindrettet herreværelse. Her kunne man i en af 
rummets 5 lænestole nyde en god cigar, mens man studerede bogskabets 
beholdning af litteratur.

Kælderstuen var nærmest en selvstændig enhed med egen bestyrer. 
Opvarmning foregik med kul i kakkelovn og belysning ved hjælp af gas
lamper. Der registreres kun en enkelt “spyttebakke” i stue 2, hvilket 
måske kan tolkes som om denne vane var på retur i 1917. Kroens lokaler 
var udsmykket med ganske mange billeder. 64 raderinger og litografier 
og 19 oliemalerier.

Det veludstyrede køkken er et kapitel for sig og viser, at kroen kunne 
håndtere mange gæster på en gang, f.eks. ikke mindre end 80 kaffe
kander i nikkel og 500 porcelænskopper. At smørebrød havde første
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Stue 2.
Postkort fra 
1940’erne. (HA)

Som ny forpagter 
af Søllerød Kro 
forsøger Ewald 
Sauerberg at 
tiltrække gæster til 
kroen. Krohaven 
var et sikkert træk
plaster. (Lyngby- 
Taarbæk og Søl
lerød Kommunes 
Vejviser 1914)

Søllerød Kro,
Søllerød pr. Holte, Telf. Holte 5.

Lokaler til s tø r re  o g  m ind re Selskaber.

S tor S k ygg e fu ld  Have. M adkurve kan m ed - 

. . . b r in ges. D inér o g  å  la  ca r te  R etter  . . .

. . . V ellagrede Vine. H urtig Ekspedition . . .

. . . M odera te P riser. *** K øretø je r  u d le je s  . . .  .

Ewald S  ¿luerherg.
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Carlo H ornung 
J en sen

Gadekæret

prioritet ses af de mange tallerkener, der er registreret til formålet; men 
også kager har spillet en stor rolle at dømme efter de 375 små kagetal
lerkener. 01 og snaps har tydeligvis været de foretrukne våde varer med 
ikke mindre end 470 ølglas og 314 snapseglas i forhold til kun 78 rød
vinsglas og 20 rhinskvinsglas til den tyske hvidvin. Det forhold mellem 
øl- og vinglas ville utvivlsomt være omvendt i dag. Glasbeholdningen 
viser i øvrigt, at sjus, madeira, portvin og absint også hørte til de efter
spurgte drikkevarer.

I november 1915 sendte kunstmaleren Carlo Hornung Jensen (1882- 
1960) et postkort til kroholder Ewald Sauerberg. Det fremgår af post
kortet, at Hornung Jensen allerede i 1915 var en trofast gæst hos fami
lien Saurberg på Søllerød Kro. Tidligere i 1908 havde Hornung Jensen 
tegnet et portræt af den 20 år gamle Ane i Ørholm, og maleren boede 
ind imellem fast på Ørholm Kro, hvor han i Folketællingen i 1911 blev 
registreret som logerende på den idyllisk beliggende kro ved Mølleåen.p 
Da Ane og Ewald så i 1913 overtog forpagtningen af Søllerød Kro en 
god km nord for Ørholm fulgte Hornung Jensen med til Søllerød. Her 
boede han på et pensionat hos Olivia Nielsen. På samme pensionat var 
også maleren Carl Wennemoes (1889-1965) indlogeret i 1916. Han er 
især kendt for sine motiver fra Birkerød.10 M ange af de måltider Hornung 
Jensen indtog på Søllerød Kro blev ikke betalt kontant. Der findes en 
hel del kvitteringer med Hornung Jensens påtegning. Når det skyldige 
beløb nåede en vis størrelse blev mellemværendet i flere tilfælde klaret 
med et maleri. Carlo Hornung Jensen blev gift med Ellen Hermansen 
(1889-1975) juleaftensdag 1918 i Søllerød kirke; men selv om maleren nu 
levede i et ægteskab, kom han fortsat hos Saurbergs på kroen i Søllerød, 
og i tidens løb blev det til mange malerier fra landsbyidyllen ved kirken 
og gadekæret.11

Ud over den almindelige krodrift, var der mange ting, den nye kroejer 
skulle forholde sig til. En af dem var gadekæret. Gadekæret betegnedes 
til tider som den rene idyl, andre gange som en stinkende mudderpøl. 
For at få en varig løsning på problemerne fremsattes i 1915 et forslag om 
at fylde gadekæret op. Så kunne man også få løst de trafikale problemer 
ved kroen og give plads til det stigende antal automobiler. Dengang 
var der ikke passage for køretøjer mellem Mothsgården og Gadekæret. 
Adgangen til kirken foregik langs kroen med et skarpt højresving. 
Forslaget satte sindene i bevægelse. Debatten kunne følges i Søllerød 
Tidende og sognerådet og ikke mindst Søllerød Grundejerforening del
tog aktivt i beslutningsprocessen/2 Resultatet blev, at gadekæret renove
redes med ny stensætning og blåler i bunden så vandstanden kunne holdes.
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“Et Minde om den l. Novbr. I9 l5.”
Postkort fra Hornung Jensen til hotelejer 
Sauerberg
Fra venstre: Thorvald Sauerberg, Ewalds bror, 
bestyrer på Ørholm kro.
Jørgen Christian Jørgensen,
Anes bror, restauratør på Ørholm Kro.
Carlo H ornungjensen, kunstmaler 
Ewald Sauerberg, forpagter af Søllerød Kro. 
Det vides ikke hvad de fire herrer foretog sig 
l .  november 1915 eller hvad anledningen var. 
(HK)

v
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Søllerød. Kro 
om bygges 1920

Kvittering påtegnet 
H ornungjensen. Maleren 
C. H ornungjensen var 25. 
januar 1933 på Søllerød 
Kro til frokost. For fire 
personer blev det 34,11 kr. 
Beløbet blev som så mange 
gange før og siden skrevet 
på regning. (Historisk 
Arkiv for Rudersdal Kom
mune = HA)

Derudover blev der 
etableret vejforing 
langs Mothsgården, 
og bybrønden, der 
stammede fra 1868 fik 
ved samme lejlighed 
en ny overbygning.23

Grosserer Dethlef 
Jürgensen på Carlsminde havde ganske givet en afgørende betydning 
for den valgte løsning. Han ville bidrage med 8000 kr., vel at mærke 
hvis løsningen blev den, han gik ind for. Beløbet fra Dethlef Jürgensen 
kunne ikke helt dække omkostningerne, hvorfor overlæge Jersild, 
Fogedgården og kroejer Sauerberg hver bidrog med 500 kr.M

Ewald Sauerberg havde planer om at opføre en glasvaranda langs den 
høje del af kroens facade mod gadekæret. Det ville nok have resulteret i 
en øget omsætning, men kønt havde det ikke været. Planerne blev hel
digvis ikke til noget. Der skulle ligeledes have været planer om at opføre 
en benzintank på Fogedgården eller på gårdspladsen ved Mothsgården. 
Bl.a. til glæde for vognmanden Hans Olsen, der boede på Søllerød Kro 
med sin familie. Heller ikke denne plan blev udført.

Hvordan så kroen ud frem til 1920? Ved at sammenligne med ma
lerier og især fotografier fra slutningen af 1800-tallet ses det, at kro
ens facade ikke havde ændret sig nævneværdigt i løbet af 1800-tallet.,J
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Sådan så gadekæret 
ud omkring 1915. 
Gadekæret kunne 
ikke holde på 
vandet og stensæt
ningen var faldet 
sammen. (HK)

Men i 1897 opførte den daværende kroejer, Jens Christian Henriksen, 
den høje tilbygning i hovedbygningens østende. 16 Murankre her viser 
årstallet 1677, men det refererer til den ældst kendte krobevilling - og 
altså på ingen måde til nybygningens alder.

Umiddelbart efter overtagelsen af ejerskabet til kroen kontaktede 
Ewald Sauerberg i 1917 arkitekt Otto Langballe i Koge for at få ham 
til at udfærdige tegninger til en ansøgning til sognerådet. Planerne var 
bl.a. at ombygge den høje, men ikke videre heldigt udformede tilbyg
ning fra 1897. Her var det hensigten at erstatte den høje bygnings skif
fertækkede sadeltag med et helvalmet stråtag i overensstemmelse med 
kroens øvrige stråtage. Samtidig skulle tilbygningen udvides fra 4 til 5 
fag. Hensigten med ombygningen var dels at få mere plads, dels at give 
facaden mod gadekæret et mere harmonisk udseende. Herudover var 
det planen at opføre en tilbygning på gårdsiden af hovedbygningen i to 
etager med wc og pissoir. En udvidelse af køkkenet var ikke på tegne
brættet i denne omgang, men blev realiseret senere -  i flere etaper.

Ombygningen var planlagt udført i 1919, men da udvidelsen med
førte, at der blev bygget i skel ind mod Sollerod Slot, påbød bygnings
reglementet, at muren i skel skulle være en brandmur. Da en brandmur
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Et mindre areal af Mothsgårdens og Søllerød Hus’ m atrikler blev i 1920 afhændet til kommunen til udvidelse 
af det offentlige vejareal. Dette betød at køretøjer herefter kunne passere mellem Mothsgården og gadekæret. 
(HA)

ville forhindre ændringen af tagkonstruktionen søgtes om dispensation. 
Naboen, jægermester Tvermoes, skulle give dispensationen, men han 
var bortrejst i længere tid. Da formaliteterne endelig var i orden, kunne 
byggeriet endelig gå i gang i 1920. Der er ikke sidenhen ændret væ
sentligt på krobygningernes ydre fremtoning. Ewald Sauerberg udførte 
flere ændringer indvendigt. En af ændringerne, som var med til skabe 
det hyggelige miljø i krostuerne, var de høje vægpaneler, som stadig 
eksisterer.

Rosa og G rethe Ewald og Anes to døtre Rosa og Grethe levede i det meste af deres
barndom og ungdom på Søllerød Kro. Opvarteren, som Ewald fore
trak at blive kaldt, og hans medhjælpende hustru havde rigeligt at se til. 
Søllerød Kro havde mange gæster i de små krostuer, og salen blev ofte 
benyttet til familiefester og foreningssammenkomster.i71 sommerhalv
året var der ekstra tryk på, da krohaven tit var fyldt med gæster, særlig 
om søndagen. Det var ikke meget tid Ewald og Ane kunne afse til de 
to døtre. Voksenkontakten tog en barnepige sig af, men også de andre 
ansatte på kroen bidrog til, at de to piger havde en god opvækst.
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Arkitekt Otto Langballes tegninger vedrørende ændring og udvidelse af Søllerød Kro 1917 og 1919.
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dí?sus stue:

(Rudersdal kommunes byplanafdeling)
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Rosa og Grethe 
sammen med deres 
barnepige ca. 1916. 
(HK)

I 1917 begyndte Rosa og Grethe på Nærum Kostskole.18 Turen fra 
Søllerød til Nærum foregik de første år med jumbe, siden hen på cy
kel.19 Det var nu ikke kun den hjemlige andedam, det drejede sig om. 
Horisonten blev kraftigt udvidet for de to piger. De fik mange venner 
på skolen både blandt de lokale elever, men også blandt kosteleverne. En 
af vennerne fra den gang var Svend Erik Tranberg. Svend Erik stiftede 
senere familie med hustruen Nete og datteren Annette. De blev min 
families trofaste venner gennem alle årene. Det min moder ofte huskede 
tilbage på, når snakken gik om Nærum Kostskole, var de cykelture, som 
lærer Gunnar Jørgensen stod for. Han blev senere kendt som forfatter 
til Flemmingbøgerne. Han brugte flere af eleverne på kostskolen som 
modeller til personerne i bogen “Flemming på kostskole”. Ud over alle 
de almindelige skoleaktiviteter etableredes der et pigespejderkorps på 
kostskolen, som min mor også var med i .20

Den spanske I sommeren 1918 blev Danmark ramt af den voldsomme influenza-
Syge epidemi - Den spanske Syge. Den spredte sig hastigt i slutningen af 1918.

Også Søllerød sogn blev ramt. På grund af smittefaren var der opfordrin
ger til at afholde sig fra selskabelighed og møder, hvilket naturligt gav 
problemer for en virksomhed som Søllerød Kro. M in mor blev smittet, og 
hun fortalte senere om, at hun havde haft meget høj feber, og at ruderne i 
soveværelsets vinduer duggede mere end de plejede. Hun kom sig efter et 
par uger og efter et halvt års tid ebbede epidemien ud. Omkring 14.000 
personer mistede livet i Danmark som følge af Den spanske Syge.21
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Her ses Ane Sauer
berg og hendes 
døtre Rosa og Gre
the i ternede kjoler. 
Pigen i hvidt med 
lange fletninger er 
Rosas og Grethes 
kusine Astrid, dat
ter af Ewalds søster 
Fanny. Pigen med 
hånden på kinden 
er Erna Allerup. 
Hun boede med sin 
familie i Fogedgår
dens længehus ud 
mod Søllerødvej. 
Erna og Grethe var 
bedste venner hele 
deres liv. (HK)

Lærer Gunnar 
Jørgensen, med 
blød hat, på cykel
tur med elever fra 
Nærum Kost
skole, i midten af 
1920’erne. Grethe 
og hendes veninde 
Ellen Hansen med 
huer i baggrun
den. Svend Erik 
Tranberg med ma
troskrave. (HK)
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ebane

Tjenere og Rosa 
ved skydebanen i 
krohaven, ca. 1918. 
(HA)

Branden på  
Søllerød Slot

Den begivenhed fra Grethes barndom, der nok gjorde størst indtryk 
på hende, fandt sted tirsdag aften den 11. januar 1921. Hun var på det 
tidspunkt 9 år gammel. Efter at hun og hendes søster havde lagt sig 
til at sove, blev de vækket ved 10-tiden af deres mor. Soveværelset, der 
havde vinduer ud mod gadekæret, var helt oplyst. Der var udbrudt brand 
på naboejendommen, Søllerød Slot. Familien samledes i køkkenet og 
Ewald forsøgte at alarmere brandvæsenet, da beboerne på slottet ikke 
var hjemme.

I Søllerød Tidende den 15. januar 1921 kunne man læse følgende 
om de dramatiske begivenheder: “K roejer S au erb erg telefon ered e til 
Københavns Brandvæsen om  a t komme til Hjælp, hvad d e r  b lev nægtet, 
fo rd i d et ikke v a r  Politiet, m en en p r iva t M and, d e r  rin ged e e f t e r  hjælpen. 
Da Politiassistent H artmann kom tilstede, rek virerede han straks H ellerup 
Brandvæsen, m en  da d ette ankom, v a r  Ø delæggelsen a llerede fu ldbyrd et, man  
satte d og M otorsprøjten i Funktion v ed  Gadekæret o g  naaede a t fa a  slukket 
Branden i R uinerne n oget h u r t ig e r e”.

Det blæste kraftigt den aften; men vinden kom fra vest, så kroen lå 
ikke så udsat. Bygningerne, der lå øst for slottet, var i større fare, men 
husene her blev oversprøjtet med vand, hvilket forhindrede ilden i at 
brede sig langs Søllerødvej.
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Grethe ved gadekæret ca. 1927. (HK)
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Topografisk M atrikelkort, 1940: 
Det centrale Søllerød.

1. Søllerød Kro - 2. Søllerødhus - 3. Mothsgården - 4. L indely - 5 Æblegården 

6. M argrethes Minde - 7. Carlsminde - 8. Fogedgården - 9. Olufshøj 

10. Købmand Poul Rasmussen - 11. Søllerød Slot - 12. Søbakkehuset 
13. Præstegården - 14. Sanatoriet - 15. Fru W armings børnehave 

(Geodætisk Institut/HA)

1 1 0



S ø l l e r ø d  K ro  i 1 9 2 0 ’ERNE

Det blev travle år på den udvidede Søllerød Kro i 1920’erne. En tje
nerstrejke i sommeren 1920 varslede vilkårene for kroholderen og hans 
hustru. Ewald og Ane måtte klare driften uden hjælp, og i en hel måned 
fik de på det nærmeste ingen søvn. Men Ewald kunne dog også berette, 
at 1920-21 ellers var hans største tid. Han tjente en halv million kr. i de 
to år. Gullashtiden var kommet til Søllerød. ”

Fredag 13. maj 1921 blev der holdt en animeret frokost på Søllerød 
Kro. Anledningen var, at der om formiddagen havde været en prøvekør
sel med den nye Holte -  Skodsborg -  bus. Der var almindelig enighed 
om, at Saust’s rutebil var en dejlig vogn med god ventilation og bekvem
me sæder, hvorfra man kunne “nyde syn et a f  v o r t  sogns h erlige landskaber". 
Pinsedag 15. maj åbnedes Holte -  Skodsborg ruten under overvæl
dende tilslutning .23 Bussen fik stoppested lige ved Søllerød Gadekær, 
og Søllerød Kro kunne nyde godt af de forbedrede muligheder for at 
besøge kroen. “De glade 20’ere” betød en god tid for Søllerød Kro. Selv 
om samfundsøkonomien begyndte at vakle i 1920’erne med stigende ar
bejdsløshed, steg antallet af automobiler og motorcykler voldsomt. Fra 
1920-29 voksede det totale antal biler i Danmark fra knapt 18.000 til

Rutebilen 
H olte-Skodsborg

Den nye rutebil, 
der startede sin 
kørsel i 1921, 
kørte fra Holte til 
Skodsborg med 
stoppested ved 
Søllerød gadekær. 
(HA)
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Den populære 
krohave var et 
yndet udflugtsmål 
fra slutningen 
af 1800-tallet til 
1950’erne. Postkor
tet er fra ca. 1907. 
(HA)

B øftu r til 
Søllerød Kro

godt 98.000 .^ Og billismen betød øget omsætning på en kro, der lå i en 
passende afstand fra hovedstaden, når det gjaldt søndagsudflugten for de 
familier, der var de lykkelige ejere af et motordrevent køretøj.

Søllerød Kro havde været et yndet udflugtsmål langt tilbage i tiden. 
Det, der tiltrak de mange gæster i sommerhalvåret, var den hyggelige 
krohave. Den lå der, hvor der i dag er parkeringsplads bagved kroen. 
Ud over mad og drikke forlystede gæsterne sig med bl.a. skydning og 
forskellige spil. Den 1. september 1923 kunne man i Søllerød Tidende 
læse om et særligt arrangement: En “Bøftur” til Søllerød Kro.

1ste R egim en ts S o lda terforen in g a fho ld t i Tii'sdags sin å r lig e ”B øftu r  ” til 
Søllerød Kro. 200 a f  F oren ingens M ed lem m er kom til Holte m ed  Toget 4.14 
og m archered e m ed  fo ren in g en s  Fane og R egim en tets Musikkorps i Spidsen til 
Søllerød, h v o r  d er  i K roens Have v a r  dækket to m eg et lange Borde m ed  Plads 
til 100 M and ved  h v e r t  Bord.

K ort f ø r  F oren ingen kom til Holte, v a r  d e r  fa ld e t  e?r R egnbyge, som enkelte 
S ted er i S ogn et havde væ ret ganske ov ero rd en tlig  voldsom , m en  andre S ted er 
og sæ rlig  i Søllerød kun r e t  lille. Saa den ikke havde g jo r t  næ vn evæ rd ig  Skade 
paa de a llerede dækkede Borde, o g  resten  a f  A ftenen blev det m eg et smukt Vejr. 
U middelbart e f t e r  Ankomsten til K roen, gik m an til bords og  lod Hr. Sauerbergs 

fo r t r in lig e  o g  kæmpestore B ø jfer  v ed erfa res R etfærdighed, d et skal h er tilfø jes a t
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Nordisk Film

Ude og  h jem m e

Annonce i Holte 
Juleblad, anno 1925. 
Holte Juleblad var en 
slags forløber til Sølle
rødbogen. (HA) En Skovtur med 

Frokost i Søllerød Kro
bliver altid vellykket

E W A L D  S A U E R B E R G  

Telf. H olte  5 Telf. H olte 5

Hr. S au erb erg e r  e t a f  F oren ingens udmærkede og a fa lle  K am m era tern e sæ rlig  
a fhold t M edlem . Ved Boi'det herskede der, som  a ltid  ved  S oldaterforen in gens 
Sammenkomster, en fo r t r in lig  Stemning. N æstformanden G rosserer G eorg 
L en d o r ff bød, da F ormanden Hr. Rosendahl, v a r  fo rh in d re t i a t væ re tilstede, 
Velkommen og siden vekslede Taler o g  Sange i de ca. IV2 Time, m an sad til 
bords; d et bør bemærkes, a t a lle Talerne v a r  god e o g  g a v  e t  smukt Udtryk 
f o r  den Aand, som  altid  hersker inden f o r  F oreningen. E fter Bordet va r  d er  
Salonskydning og R ingspil om  adskillige smukke præm ier, o g  ellers sam ledes de 
gam le K am m era ter i forsk ellige Sm aagrupper saavel i Haven som  indendørs, 
og  d e r  v a r  d e t se lv fø lg e lig t de gam le M inder f r a  Soldatertiden som  i de f le s t e  
Tilfælde v a r  Emne f o r  Passiaren. Den smukke og fo rn ø je lig e  Sammenkomst 
slu ttede v ed  11-Tiden, da man til R egimentsmusikkens Toner m archered e til 
J ern ban en  i et Fakkeltog, d e r  i den klare A ugustnat to g  s ig  p ra g tfu ld t u d ”. 25

Nordisk Film havde under 1. Verdenskrig og op gennem 1920’erne 
stor succes med sine stumfilm. Ewald Saurberg har berettet, at Nordisk 
Film havde sin base på Søllerød Kro, da de optog flere film i området. 
Nogle af de mest populære skuespillere, der medvirkede, var Valdemar 
Psilander og Oscar Stribolt. Den trivelige Stribolt var en hyppig gæst 
på kroen. Hans første bemærkning var altid: ”H ar I  g u le  æ r te r  i dag}” 
Når så anretningen kom, åd han, så man var ved at dåne af forbavselse.20

Efter at Grethe havde taget realeksamen på Nærum Kostskole, 
blev hun sendt på husholdningsskole i Sorø hos den navn
kundige frk. Vestergård. Hun var efter sigende en bestemt og til tider
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amor

Kvindeligt perso
nale på kroen med 
Ane og Grethe som 
nr. 2 og 3 fra højre, 
ca. 1926. (HA)

frygtindgydende forstanderinde.27 Her fik min mor en grundig under
visning i alskens former for husligt arbejde. Efter Sorø gik turen til 
England, hvor min mor boede hos en familie lidt nord for London i et 
halvt år. Her udførte hun lettere husligt arbejde og passede familiens to 
børn.

Hjemme på kroen var der som sædvanlig travlt. Udover de alminde
lige gæster blev der ofte afholdt foreningsmøder. F.eks. holdt Søllerød 
Grundejerforening sine bestyrelsesmøder på kroen. I 1929 blev der af
holdt et særligt 25 års jubilæum. Det drejede sig om det gamle rådhus, 
der var blevet indviet i 1904. Jubilæet blev fejret med stor festivitas og 
gallamiddag på kroen, hvori deltog samtlige overlevende sognerådsfor- 
mænd siden 1904.2® Før 1904 havde sognerådet ofte holdt sine møder på 
Søllerød Kro.

I 1934 blev der holdt endnu et 25 års jubilæum. Denne gang drejede 
det sig om skuespillerinden Bodil Ipsen, der holdt fest i anledning af sit 
25 års skuespiller jubilæum.
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M o t h s g å r d e n

Under 1. Verdenskrig blev Mothsgården indrettet til at huse de sol
dater, der var tilknyttet sikringsstyrken. Sikringsstyrken skulle, 
hvis København blev angrebet, bemande forsvarsværkerne omkring 
København. “Soldaterh jem m et i M othsgaarden havde plads til 30-40 solda
ter. D er v a r  soverum  og  kantine m ed  køkken, o g  d e r  v a r  ansat en kokkepige, 
som. skulle stå  f o r  m aden og andet praktisk”.29

I 1917 overtog kunstmaleren Albert Naur (1889-1973) Mothsgården 
efter sin mor.* Han dyrkede mest landskabsmaleriet, men var i sine 
unge år også inspireret i kubistisk- ekspressiv retning. Mothsgården 
havde i denne periode ofte besøg af kunstnere og kendte personer, og 
der udviklede sig et kunstnermiljø i Søllerød omkring Albert Naur. 

Storm  P. Multikunstneren Robert Storm Petersen (1882-1949), der var god
i Søllerød  ven med Albert Naur, lejede sig ind på Mothsgården i august 1919. Hans
1919-21 kone Lydia Clementine Angelica Sørensen, også kaldet ’’Mads”, stod

for flytningen, da Storm P  havde planlagt en rejse til USA sammen

Mothsgården som den så ud omkring 1900. Bemærk bybrønden med træoverbygning 
og de unge kastanietræer. (HA)
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M othsgården
erh v erv e s

Storm P. lejede sig ind på 
Mothsgården i 1919-1921. 
H er ses han med familie i 
Mothsgårdens have. Det er 
hans kone “M ads” til ven
stre. (Storm P. Museet)

med pianisten Valdemar Willumsen. De ville forsøge sig med en slags 
varietéoptræden. Opholdet blev ikke nogen succes, og de vendte hjem til 
Danmark efter et par måneder. Inden Storm tog til USA, var han, som den 
første i Danmark, gået i gang med at lave tegnefilm og efter hjemkomsten 
lykkedes det for ham at rejse en kapital på 10.000 kr. til tegnefilmproduk
tion. Mens Storm boede i Søllerød producerede han 4 tegnefilm sam
men med fotografen Karl W ieghorst." Det var Storms genbo grosserer 
Dethlef Jiirgensen, Carlsminde, der skød penge i tegnefilmsprojektet.32

Storm og Mads havde en god tid på Mothsgården, men Storms 
mange engagementer i hovedstaden gjorde det for besværligt at pendle, 
så på trods af at de holdt meget af huset og Søllerød, valgte de at flytte 
tilbage til Frederiksberg i slutningen af 1921.

I sommeren 1929 indsendte Albert Naur en ansøgning om indret
ning af forretningslokaler i Mothsgårdens længe ud mod gadekæret. 
Ansøgningen blev godkendt af kommunen, og håndværkerne blev hyret 
til at gå i gang med nyindretningen. Søllerød Grundejerforening var 
imidlertid bekymret for, at moderniseringen ville skæmme miljøet om
kring gadekæret og kontaktede Sognerådet for at få standset projektet. 
Søllerød Grundejerforening havde held med sit forehavende og arbej
det blev standset, inden det for alvor var gået i gang. Samtidig blev det 
oplyst, at en kendt, men endnu unavngivet Søllerødborger, havde købt 
Mothsgården. Han skulle have udtalt, at han havde i sinde at bevare 
Mothsgården, som den var. Det viste sig at være naboen på kroen, Ewald 
Sauerberg, der var den nye ejer af Mothsgården.

På Søllerød Grundejerforenings generalforsamling den 31. august 
1929 udtalte Sauerberg, at det var hans agt at værne om den gamle 
Mothsgård .13 Tegningerne fra Albert Naurs projekt, der hidrører fra 
juli 1929, viser dog en indretning, der meget ligner det, Ewald Sauerberg
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F rugt- og  
G røn t-forretn in 
g en  i
M othsgården

Auto-
mekanikeren

Notits i Avisen og Søllerød T i
dende 31. august 1929 angående 
generalforsamling i Søllerød 
Grundejerforening. Det var 
på denne generalforsamling at 
Ewald Sauerberg, som ny ejer af 
Mothsgården, udtalte at det var 
hans agt at gøre sit til at værne 
om den gamle Mothsgård.
(HA)

gennemforte kort efter sin 
overtagelse af Mothsgården. De nyindrettede
forretningslokaler blev udlejet til J. Frederiksen, der åbnede en Frugt- 
og Grøntforretning i 1930. Kort efter blev også Mothsgårdens hoved
bygning renoveret. Den rummede på det tidspunkt én stor lejlighed, 
men blev nu delt i to boliger med etablering af nyt køkken og ny ind
gang. Lejlighederne i hovedbygningen og i den stråtækte længe bagved 
grøntforretningen blev i 1930’erne og første halvdel af 1940’erne lejet 
ud. Boligen i den stråtækte mellemlænge blev I 1932 udvidet med ve
randaen mod syd ud mod haven. Enkelte værelser på Mothsgården blev 
endvidere anvendt til logi for kroens personale, mens Ewald og Ane blev 
boende i deres lejlighed på kroen.

1 9 3 0 ’ERNE

I december 1932 kunne man i ’’Avisen og Søllerød Tidende” læse, at 
Frk. Rosa Sauerberg, datter af restauratør Sauerberg, Søllerød Kro, og 
den kendte motorcykelrytter Helge Jensen, søn af fhv. restauratør I. R 
Jensen, Hellerup, var blevet forlovede.5-' I.P. Jensen havde været restau
ratør på Frederiksdal Kro i starten af 1900-tallet.

En dag den følgende sommer tog Helge en af sine motorcykelvenner 
med til Søllerød for at besøge sin forlovedes familie, som jo også talte 
Rosas lillesøster Grethe. Vennen var Ib Krøyer Christensen.35 Det var så 
på den måde mine forældre mødte hinanden. Grethe havde som nævnt 
lært husholdning og børnepasning og gjort det lidt ud i hattesyning. Ib, 
der boede i Gentofte, blev først uddannet gartner og derefter mekani
ker. Han stod i lære hos Holte Automobil-Central på Kongevejen, hvor 
han blev færdigudlært som mekaniker i 1928. Han var stærkt optaget af 
den hastigt voksende motorsport, og hans interesse for motorcykelløb

I s z z d  ̂
p0aans ^ 0rsam ,'" 8 « / le n 

A arsm o d e , ,™ >  K ro . E f,er

«  L ou /s B o ¿  ° : edra^ f Dr.
, A "iahe M o th  OP- >Sophíc

hvorefter der er s f / s í ! h  , Sgaard'> 
vasr. se/skabel/g-f Sam-

118



blev uden tvivl stimuleret, mens han var mekanikerlærling hos Holte 
Automobil-Central. Han deltog i de følgende år i adskillige motorcy
kelløb og vandt en del af dem. På Mothsgården stod der vel noget i 
nærheden af 30 sølvpokaler fra hans motorcykelkarriere. M in far deltog 
bl.a. flere gange i det lokale énkilometer-motorcykelrace, der startede i 
Holte og havde mål ud for Rudersdal Kro. Her hed kroejeren Thorvald 
Sauerberg, Ewalds to år yngre bror;<. Han var meget sportsinteresseret 
og havde på behændig vis lavet aftaler med de forskellige arrangerende 
cykelklubber og motorsportsklubber om at lade de forskellige løb have 
opløb lige ud for Rudersdal Kro. M in fars fineste placering var i 1932, 
hvor han vandt 250 cc klassen i Svensk Grand Prix på Saxtorp-banen 
ved Landskrona. Løbet blev overværet af ca. 150.000 tilskuere fra hele 
Europa. Trods de mange fine placeringer var pengepræmierne så be
skedne, at de ikke var til at leve af.

M G - I 1933 overtog Ib et værksted på Østerbro, og samtidig fik han
Sportsvogne agenturet for MG-sportsvogne for Danmark. Tidspunktet for at blive 

selvstændig bilimportør i Danmark var nok ikke så velvalgt. Det var

Grethe og Ib i en af Ibs importerede MG’er ud for krogården med det karakteristiske plankeværk , 1934. 
(HK)

119



G rethe og Ib

Caféstemning 
foran kroen i 1933. 
Fra venstre ses 
Grethe, ubekendt, 
Helge -  Rosas for
lovede - og Svend 
Erik Tranberg. 
V ist nok det første 
foto Ib tog af 
Grethe. (HK)

et af de værste kriseår i trediverne. Arbejdsløsheden i Danmark var i 
perioder oppe på 35-40 %, og selv om kundekredsen, der kunne tænkes 
at købe en MG, var det velhavende publikum, mærkedes krisen overalt. 
Så forsøgte min far at importere et par engelske motorcykler af mærket 
Brough Superior. Men da de ikke kunne konkurrere med de andre mo
torcykler på det danske marked, blev de så vidt vides aldrig solgt.

Herefter begyndte Ib at producere sine egne motorcykler. De før
ste blev produceret i 1935 med navnet Dania. I alt blev det til ca. 20 
maskiner, inden produktionen stoppede i 1937. Maskinerne var af høj 
kvalitet, men for dyre i forhold til de danske Nimbusmaskiner.37 Endnu 
et forsøg på at importere biler blev afprøvet. Det forgik på den måde, at 
Ib rejste til England, købte en bil og kørte den til Danmark, hvor han 
videresolgte den med en beskeden fortjeneste. Sådan fortsatte det et par 
år. Så tog krigstruslen til, og handelen mellem Danmark og England gik 
i stå. På det tidspunkt var han en gift mand.

Efter Ib og Grethes første møde i 1933 fandt de hurtigt ud af, at 
det skulle være dem, og den 24. september 1935 blev brylluppet holdt 
i Søllerød Kirke. Provst Sparsø forestod vielsen. Om aftenen var der 
fest på Søllerød Kro. Efter en bryllupsrejse til Tyskland bosatte parret 
sig i en lejlighed på Hellerupvej. Et års tid senere rykkede de videre til 
Engbakkevej i Charlottenlund, hvor min søster Lone blev født juleaf
ten 1941. Fra slutningen af trediverne til 1944 havde Ib ikke noget fast 
arbejde; men heldigvis havde både min mor og far forældre, der kunne 
støtte dem økonomisk i de vanskelige år.
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Rosa og Helge 
blev gift i Søllerød 
Kirke 24. oktober 
1941. Provst Sparsø 
stod for vielsen.
Om aftenen var 
der fest på Søllerød 
Kro. (HK)
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I 1944 flyttede Ib, Grethe og Lone til Søllerød, hvor de overtog 
Mothsgården som et arveforskud fra Ewald og Ane. I forretningslængen 
ud mod gadekæret begyndte de med et gartneriudsalg, dernæst blev det 
Frugt- og blomsterforretning og endelig i 1951 indrettede de en Frugt
blomster- og kolonialforretning. Da Ib ikke havde nogen decideret køb- 
mandsuddannelse, kunne han ikke komme med i en af de sammenslut
ninger af købmænd, der eksisterede på det tidspunkt. Ib blev det, man 
kaldte ”den fri købmand”. Ibs far, Herman Krøyer Christensen, der var 
handelsuddannet og grossist, var omkring århundredskiftet medstifter 
af en købmandssammenslutning. Den fik senere navnet OCEKA.34

1 9 4 0 ’ERNE

I anledning af Ewald Sauerbergs 60 års fødselsdag den 16. november 1940 
blev han interviewet til Aftenbladet. Her udtalte han bl.a.: “Bare v i in 
g en  m ørk lægning havde og ikke disse væm m elige store skatter. Så gik  det nok”.

Mothsgården, Søllerødhus, kirken og kroen malet af C. Hornung Jensen i 1941. Pga. 
m ørklægningen under besættelsen havde de store kastanietræer fået hvidt mavebælte. 
M aleriet har været i familiens eje. (Rudersdal Museer)

1944: 
Tilbage til 
Søllerød
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I denne periode var, udover tjenere og piger, følgende ansat på kroen: 
Staldmester Carlsson, kokken frk. Plejdrup og bestyrer af kælderstuen 
T. Schubell. Sidstnævnte boede på Mothsgården i gavlværelset på 1. 
sal med vinduer mod kirken. Værelset blev sidenhen kaldt Schubells 
værelse.

Ewald Sauerberg deltog i den spæde start af Søllerød Rotary Klub 
i 1942. På det første ordinære møde holdt han et såkaldt “egofore
drag” om sit liv. I foredraget nævner han, at han udover det daglige 
arbejde på Søllerød Kro var meget interesseret i det faglige arbejde. 
Samtidig med overtagelsen af Søllerød Kro blev han i 1917 indvalgt i 
Restauratørforeningen for Nordre Birks bestyrelse og den 2. marts 1920 
blev han valgt til dens formand, og i september samme år blev han også 
medlem af Centralforeningens Hovedbestyrelse” . Han var fra 1932 til 
1935 formand for Fællesudvalget og sidenhen medlem af udvalget. Fra 
1934 til 1936 var han formand for Hotelværtforeningen for Danmark, og 
i 193 6 blev han valgt til Hovedkasserer i Centralforeningen. 11934fikhan 
tildelt Ridderkorset af Dannebrog efter indstilling af Centralforeningen 
af Hotelværter og Restauratørforeningen i Danmark. Søllerød Rotary 
Klub har siden holdt sine møder på Søllerød Kro.

Ane og en hjælper 
ru ller duge i 
krogården i 1942. 
(HK)

Rotary m .m.
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Portræt af Ewald Sauerberg malet af Carl Nielsen i anledning af at Ewald den 2. marts 
1945 kunne fejre 25 års jubilæum som formand for Restauratørforeningen for Nordre 
Birk og Omegn. (RM )
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Ane og Ewald 
nåede kun at bo 
godt et år sammen 
på Æblegården. 
Postkortet viser 
hvordan Æ blegår
den så ud i 1944 
efter en tiltrængt 
renovering. (HK)

Kroen sælges

Ewald dør.; 
april 1945

Lindely

I starten af 1940 erne begyndte Ewald og Ane at planlægge en tilba
getrækning fra det travle restaurationsliv. I 1943 købte de så deres tredje 
ejendom i byen: Æblegården, Søllerødvej 15. Herefter fraflyttede de lej
ligheden på kroen til fordel for deres nyrenoverede bolig på Æblegården. 
Tanken var, at de, når tiden kom, hvor de skulle afhænde kroen, havde 
et sted, hvor de kunne nyde deres otium. Den 2. marts 1945 fejrede 
Ewald sit 25 års jubilæum som formand for Restauratørforeningen for 
Nordre Birk og Omegn. Foreningen havde i den anledning ladet Ewald 
Sauerberg portrættere af maleren Carl Nielsen. Kort tid efter blev 
Ewald alvorlig syg og den 5. april 1945 døde han, kun 64 år gammel. 
Ane førte herefter kroen videre med svigersønnen Helge, Rosas mand, 
som inspektør. På tragisk vis omkom Helge Jensen i foråret 1947 ved 
en flyulykke i Skovlunde under en flydemonstration. Piloten mistede 
kontrollen over flyet, og det styrtede ned. Piloten og to passagerer, hvor 
Helge var den ene, omkom alle. Efter dette opgav familien planerne om 
at drive kroen videre, og i efteråret 1947 solgte Ane Søllerød Kro til 
Carl Viggo Clausen for 375.000 kr.w Carl Viggo Clausen døde allerede i 
1950, hvorefter hans enke overtog og drev kroen frem til sin død i 1960.

I oktober 1945 havde Ib købt Lindely, Søllerødvej 17-19. Lindely 
bestod af tre huse. Et længehus med to lejligheder og et træhus med en 
lejlighed, begge ud mod Søllerødvej. Det tredje hus var indrettet med 
to lejligheder og lå tilbagetrukket på grunden mellem de to andre huse. 
Dvs. at familien i en kort periode 1945-1947 ejede naboejendommene 
Søllerød Kro, Mothsgården, Lindely og Æblegården.
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Lindely, Søllerød- 
vej 17-19, bestod 
af tre bygninger: 
Det store træhus
- i 1920érne kaldt 
Klokkeboligen
- baghuset og 
længehuset. På 
postkortet ses 
træhuset og lidt af 
baghuset. Træhuset 
og baghuset blev 
nedrevet i 1967, 
mens længehuset i 
det ny årtusind er 
blevet sat smukt i 
stand som privat
bolig. Foto fra ca. 
1925. (HA)

1 9 5 0 ’ERNE

Da jeg blev født i 1947, var min far kommet godt i gang med gartne
riet “Mothsgård”, som forretningen blev kaldt den gang. En stor del af 
Mothsgårdens store grund havde tidligere været gartneri, og der var ad
skillige gamle frugttræer og bærbuske. M in far dyrkede en del afjorden, 
som på den måde bidrog med forskellige grøntsager til købmandsforret
ningen. Desuden havde min far opført et større hønsehus og dueslag. 
Frugt og grøntsager, som han ikke selv dyrkede, blev indkøbt på grønt
torvet, som dengang lå på den nuværende Israels Plads i København. 
Når min far skulle på torvet, drog han afsted ved halvsekstiden, så han 
kunne nå tilbage til forretningens åbning kl. 8. Lukketid var kl. 17.30.

Da min søster begyndte i skole og jeg i børnehave hjalp min mor 
med til at ekspedere i forretningen, når der var behov for det. Lone 
begyndte i underskolen på Holte Gymnasium, og jeg gik i børnehave 
hos fru W arming på Vangebovej 4a. Et interessant gammelt hus, som 
stadig eksisterer.-"

Barndom m ens På Lindely, i den østlige lejlighed i længehuset, boede V illy  Larsen
gad e  med sin familie. Han hjalp min far med udbringning af varer og andet

forefaldende arbejde. Valdemar Christensen boede med sin familie på 
1. sal i det mellemste hus. Vi kaldte ham Valdemand. Han var arbejds
mand hos min far og hos gartner Frederiksen, der havde gartneri på 
hjørnet af Søllerødvej og Søllerødslotsvej. I dag Søllerød Terrasse. Det 
hændte, at V illy  eller Valdemand kørte mig i børnehave på budcykel.

•en .i  S ø l l e r ø d .
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Lone og Hans gik i 
børnehave hos fru 
W arming. Her ses 
hun med en flok 
4-årige børn og sin 
hund. Hans sidder 
bagved til venstre. 
Ca. 1951.
(HK)

Lone er parat til sin første 
skoledag i 1948. (HK)
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Valdemand satte sit præg på Søllerød dengang. Han var en stor stærk 
mand med krøllet hår og en god kulør, som stammede fra udendørs 
arbejde og en lille en over torsten, men han var altid sød og rar. Han var 
børnenes ven.

Gennem V illy Larsen fik min mor kontakt til Edith Nielsen, der var 
Villys søster. Hun blev fast hushjælp hos min familie i over 25 år. Udover 
almindelig rengøring tog Nielser, som jeg kaldte hende, sig af pudsning af 
kobber- og sølvtøj. M in fars mange sølvpokaler blev pudset en gang om 
måneden. Hovedrengøring foregik på den måde, at næsten alle møbler og 
tæpper blev båret ud på den runde græsplæne i gården, hvor alt fik en tur 
med tæppebankeren. Ved festlige lejligheder hjalp Nielser til med mad
lavning og servering. Omkring 1960 flyttede Nielser og hendes mand 
Erik ind på Mothsgården i den store lejlighed i den mellemste stråtækte 
længe. Nielser var et af mine faste holdepunkter i min barndom.

Postkort med luft
foto af det gamle 
Søllerød, (Sylvest 
Jensen 1958). Det 
var sådan Søllerød 
så ud da Hans var 
11 år. (HA)
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Plantegning af Mothsgårdens hovedbygnings stueetage, som den så ud i perioden 1930-1998. Familien 
Højelse boede i lejligheden til højre fra 1930, mens min familie boede i lejligheden til venstre fra 1944. 
Udover de to værelser i stueetagen havde vi 3 værelser på 1. sal. (tegnet af Jens Johansen, RM)

Tante K rille

Hr. og  f r u  
Højelse

En gang om året fik vi besøg af tante Krille. Hun hed egentlig M ary 
Kristensen. Hun var syerske. Hun havde tidligere syet tøj på kroen til 
Grethe og Rosa, da de var børn. På Mothsgården syede hun tøj til mig 
og min søster. Skjorter og bukser til mig. Nederdele og kjoler til Lone. 
Lone gik til dans, ballet og akrobatik hos fru Gude, og når afdansnings
ballet på Rudersdal kro nærmede sig, fik tante Krille travlt med at sy 
kjole og kostumer til Lone.

Vi boede i den sydlige lejlighed i hovedbygningen på Mothsgården. I 
den nordlige lejlighed boede Hr. og Fru Højelse: Niels Peter og Johanne 
Højelse havde bosat sig i Søllerød under 1. Verdenskrig, hvor de blev 
ansat hos Dethlef Jlirgensen på Carlsminde. Han som privatchauffør og 
hun som kogekone. I 1930 flyttede de ind på Mothsgården med deres 
datter Bodil/2 På Mothsgården etablerede Niels Peter Højelse sin ta
xavirksomhed. Han var medlem af Droske-Centralen Holte Taxa med 
holdeplads ved Holte Station og Holte Hotel.

Efter at min mormor Ane Saurberg, der boede på Æblegården, 
døde i 1952, havde jeg kun en af mine bedsteforældre tilbage. Det var 
min gamle farmor, som boede i Gentofte.43 Det blev derfor hr. og fru 
Højelse, der kom til at fungere som mine reservebedsteforældre. Jeg 
blev passet af dem jævnligt især når der var særligt travlt i købmandsfor
retningen. Jeg kunne også finde på at tage et bind af H. C. Andersens



Niels Peter Højel- 
ses taxaholdeplads 
ved Mothsgården, 
omkring 1930. 
(HA)

F orretn ingen
udvides

eventyr under armen og gå ind til fru Højelse for at få læst højt.44 Hvis 
mine forældre skulle ud om aftenen, overnattede jeg hos Højelses, mens 
min søster var hos en veninde. Når fru Højelse skulle lave mad, indtog 
jeg ofte den lille siddeplads ved siden af det gamle støbejernskomfur, 
så jeg kunne følge med i, hvad der foregik. Fru Højelse var en elskelig 
person, mens hr. Højelse kunne være lidt brysk. Jeg havde det dog fint 
med ham, men nogle af mine kammerater var lidt bange for ham.

Frugt- og blomsterforretningen begyndte efter nogle år at lide af 
pladsmangel, og i 1950 blev der derfor opført en tilbygning langs med 
forretningslængen på havesiden. Tilbygningen passede ikke særlig godt 
til den gamle stråtækte bygning, men der var brug for et blomsterbin
deri og mere lagerplads. Aret efter blev butikslokalet udvidet så frugt- 
og grøntsagsforretningen kunne suppleres med kolonialvarer. Der 
blev gjort plads til en chokolade- og isbutik og også til en telefonboks. 
Endelig blev der også indrettet en vinkælder. Efter nogle år indså min 
far, at det var svært at overkomme det hele. Derfor blev blomsterfor
retningen og slikbutikken forpagtet ud og min far koncentrerede sig om 
grønt og kolonial.
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Hans sammen med 
Johanne og Niels 
Peter Højelse i 
Mothsgårdens have 
i 1949. (HK)

I anledning af den nyåbnede isbutik var der stor tilstrøm ning af skolebørn. Brønden tiltrak også børnenes 
opmærksomhed. Det var en yndet fornøjelse, at kaste sten ned i brønden for at høre den dumpe lyd, når den 
nåede bunden. Det gav en fornemmelse af hvor dyb brønden var. Det var noget mere spektakulært når de 
større børn antændte en avis og lod den dale ned i dybet. Oprindelig, dvs. i 1868, var brønden ca. 34 meter 
dyb (HK)
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U n g  i  S ø l l e r ø d

Familien med 
venner på skovtur i 
1954.1 vores gamle 
varebil sidder He
lene, Hans, H enrik 
og Lone. M in far 
tager billedet, mens 
min mor dækker 
op t il frokost i det 
grønne. (HK)

Søllerød Kro havde i mange år udendørs betjening dels foran kroen ud 
mod gadekæret og dels i den gamle krohave. De besøgende i krohaven 
kunne udover at nyde mad og drikke, forlyste sig med bla. keglespil. 
Keglebanen lå langs skellet ind mod slottet. Det var en lang, lav træbyg
ning med vinduer ud mod haven. Mange af omegnens børn hjalp ofte 
til med at rejse kegler. Lone var var en af dem, der her fik et tilskud til 
lommepengene. Søllerød havde i halvtredserne mange børn og unge. 
Der var liv og glade dage omkring kroen. Børnene kunne færdes frit 
omkring gadekæret, i krohaven og nede i hulvejen, uden at forældrene 
bekymrede sig om hvor de befandt sig.

I midten af halvtredserne var Lone og hendes venner i Søllerød teen
agere. Blandt vennerne var Henrik og U lla Andersen fra Søllerødhus
- den tidligere skolebygning mellem Mothsgården og kirkegården
- Jersildpigerne fra Olufshøj og Fogedgården, Helene Akilles fra 
Søllerødgårdsvej og Tove Stubgård og Hans Nielsen, der boede længere
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T Ø V E J R S D A G  I S Ø L L E R Ø D , N O R D S J Æ L L A N D W. MåAsson

Søllerød Gade
kær i midten af 
1950’erne. (HK)

Omkring
gadekæret

oppe ad Søllerødvej. Lone og nogle af hendes veninder havde en syklub, 
hvor de skiftedes til at lægge hus til. Nogle af dem mødtes i søndagsskolen 
i menighedshuset i Holte på hjørnet af Pileallé og Øverødvej. På et tids
punkt blev brønden ved gadekæret et samlingssted for Søllerøds unge. I 
København mødtes de unge på gadehjønerne. I Søllerød mødtes de ved 
den gamle bybrønd -  ofte i skumringen. De unge havde behov for et 
frirum, hvor de var sig selv, og forældrene var lidt på afstand. Her kunne 
drengene vise deres nye knallert frem. Der blev røget cigaretter og holdt 
i hånd, og der blev lavet aftale om at mødes i jazzklubben på Geelsgård 
ved Kongevejen i Virum.

For en dreng i sin bedste legealder var Søllerød i 1950’erne noget 
nær et eldorado at vokse op i. Mothsgården med tilhørende arealer var 
på ca. 8.000 m2. Så der var noget at gå på opdagelse i. Der var græsplæ
ner og blomsterbede tæt på bygningerne. Den øvrige del lignede mest 
en blanding af gartneri og frugtplantage. Der blev leget skjul, røvere
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Søllerødhus før nedrivningen 1966.

Søllerødhus efter nedrivningen 1966. Begge fotos med Niels Peter Højelse på Moths
gårdens gårdsplads. (HK)
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Vintertid

J u l  i Søllerød

og soldater, og der blev bygget huler. Da jeg var 6 år overtog Søllerød 
Kommune ca. halvdelen af grunden. Der var forslag fremme om at ud
vide kirkegården. Kommunen lod imidlertid arealet ligge uden at gøre 
noget ved det, med det resultat at der bredte sig et vildnis, der gjorde 
legemulighederne endnu bedre.

Gadekæret blev om sommeren brugt til at fiske efter småkryb. Om 
vinteren var Gadekæret, efter en periode med frost, et samlingssted for 
områdets små og store børn. Der blev løbet på skøjter, gledet på glideba
ner, og når de store drenge huggede isen op, gik den vilde jagt henover 
de gyngende isflager med stor risiko for at få en våd sok, eller det der 
var værre.

Den nærliggende Geelsskov var rigtig  god til skiløb, og Holtekollen 
tiltrak de mere modige skihoppere/5 En kælketur ned ad Hulvejen var 
bestemt også populær. Hvis kælken gled ned i afløbsrenden fortsattes 
turen ned uden mulighed for at kunne manøvrere med det resultat at en 
større sten tog imod en for enden. Det kostede mig engang et brækket 
kraveben.

Om sommeren blev der klatret på Hulvejens stejle skrænter - uden 
at nogen af os drenge dengang tænkte over, at hulvejen var en del af den 
ældgamle forbindelsesvej fra Mølleåen via Søllerød og videre nordpå. 
Ofte g ik nogle af os ved solnedgangstid med klokkeren op i kirketårnet. 
Det var spændende at se klokkeren kæmpe med det tykke reb, der førte 
op til øverste etage, op til den store klokke. Og i 1950’erne var der i 
øvrigt stadig storke i reden på kirketårnet!

Der blev også tit leget hos naboerne. Hos Tom og Finn Hviid 
Larsen, sønner af Karen og V illy  Larsen, Lindely, Søllerødvej 17 og hos 
Søren Andersen og Gunnar Petersen i Søllerødhus. Søllerødhus inde
holdt fire lejligheder. I 1950’erne boede familierne Andersen, Skovlund, 
Bergstrøm og Petersen i huset, der oprindeligt var opført som skole 
i 1886.46 To af lejlighederne var tjensteboliger for henholdsvis kirke- 
gårdsgartner Skovlund og hjælpepræst Eigil Petersen. Huset blev revet 
ned i 1966.

Kirkegården havde uanede legemuligheder. Der var hemmelige gan
ge i de store bøgehække. Der var springvand og store gravmonumenter 
med skulpturer. Der kunne let brede sig en gysen i én, når mørket faldt 
på.

Et andet meget populært sted var græsmarken umiddelbart vest for 
Æblegården overfor M argrethes M inde/ 7 Her samledes byens fodbold- 
glade børn og unge. I dag er der parkeringsplads og kirkegård.

Julen var noget særligt i Søllerød. M in far kom på ekstraarbejde,
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Hans Krøyer og Søren 
Andersen i Mothsgårdens 
have i 1962. Der blev spillet 
fodbold enten på marken 
ved Æ blegården eller i 
Mothsgårdens have.
I 1960 erne var det dog 
atletikken i Holte Idræts
forening, der havde min 
største interesse. (HK)

for der var tradition for at sætte et stort juletræ med lys op foran forret
ningen ved siden af brønden. Herudover blev der hængt granguirlander 
op omkring alle butiksvinduerne og omkring dørene inde i gården. I 
mange år var der juletræssalg inde på gårdspladsen. Der var mange, der 
syntes, at det at købe juletræ på Mothsgården hørte julen til. Hele vores 
familie var på stikkerne de sidste dage op til jul. Men lillejuleaften blev 
der slappet af med højt belagt smørrebrød fra kroen.

Ole Dethlef Jürgensen, yngste søn af Dethlef Jiirgensen på 
Carlsminde, var ven af familien. Ole og hans bror Rutwen voksede op i 
Søllerød ligesom Grethe og Rosa, og de gik på Nærum Kostskole sam
men. Det udviklede sig til et varigt venskab, og da Ole bosatte sig på 
Carlsmindevej 13 i 1957, kom han ofte på visit på Mothsgården, som 
regel lige før spisetid. Jeg husker en gang, hvor vi var på besøg hos ham 
på Carlsmindevej. Her fremviste han flere Storm R tegninger, som han 
som barn havde fået af Storm R

Ole D eth le f 
J iir g en sen
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Så er der gjort klar 
til jul i starten af 
1960’erne. (HK)

Købmands- Da jeg blev stor nok til det, hjalp jeg til i købmandsforretningen med
fo r r e tn in g en  udbringning af varer. Det foregik som regel på budcykel. F.eks. var der 

en kunde på Solvej, der i jordbærsæsonen næsten hver dag fik bragt en 
bakke Dybdal jordbær, som var plukket om morgenen på Mothsgårdens 
egen jordbærmark. Der var også Frk. Walter, der var forstanderinde 
på sanatoriet ved Solvej. Egentlig var det blevet vanførehjem i 1953.**

Mothsgården fra 
haven 1962. Be
mærk det lille  træ i 
midten af billedet. 
Det er et ganske 
ungt valnøddetræ, 
der siden hen har 
vokset sig stort og 
nu i mange år har 
leveret valnødder 
til Rudersdal M u
seums julesnaps. 
(HK)
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I december 1969 var der ophørsudsalg i købmandsforretningen. (HK)

Ib i købmandsforretningen ca. 1960. Seks Tuborg 
kunne dengang købes for 6 kr. (HK)

Ib fylder cigaretautomaten op. I automaten til ven
stre kunne man købe frugt og slik. Ca. 1960. (HK)
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S Ø L L E R Ø D  K R O , H O L T E  PR. C O P E N H A G E N  - D E N M A R K

En varm sommer
dag ved gadekæret. 
Udendørs servering 
foran kroen. Om
kring 1960. (HK)

Annoncen stod i Søllerød Tidende hver 
uge i vintermånederne i 1957-1960. Det 
var stadig god traditionel mad, der blev 
serveret på Søllerød Kro. I 1969 blev 
køkkenet renoveret og unge kreative 
kokke fandt vej til Søllerød Kro. Søllerød 
Kro er siden hen blevet en af Danmarks 
bedste restauranter.

TAG TIL

Søllerød Kro
Onsdag og torsdag:
Gule ærter
Pandekager m. jordbærsyltetøj.

Bordbestilling: Holte 5
Selskabssmørrebrød 

leveres overalt
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Søllerød Kros bagside mod krogården. Indgang til kælderstuen, køkken, buffet og toiletter, 1950’erne. (HA)
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H ulvejen

Lone

Hun var en populær kunde, for den lille tur ned ad Søllerødvej gav hver 
gang en tokrone i drikkepenge. Familien Randrup på Skodsborgvej var 
også flinke til at give drikkepenge. Her gjorde det ikke noget at vente 
på drikkepengene. Der var masser aflæsestof. Entreens vægge var fyldt 
med avisudklip i glas og ramme. Avisudklippene handlede om cykeldy
sten mellem Bøffen og Bananen i 1931/9

Endnu et eksempel skal nævnes. Det var turen ned til arkitekt
familien Nilsson i Øverød. De boede i Søbakkehuset, den tidligere 
Prinsesseskole.50 Turen derned gik over stok og sten. Hulvejen var heller 
ikke dengang en autoriseret cykelsti. Hjemturen gik knapt så hurtigt. 
Der skulle dog bruges en del flere kræfter, når jeg var nede og hente en 
stang krystalis på vaskeriet Sødal, der lå ved Søllerød Sø. Krystalisen 
blev brugt i forretningens isskab. Vi er vel i slutningen af 1950’erne. 
Forretningen havde endnu ikke fået kølemontre. I virkeligheden havde 
købmandsforretningerne ikke ændret sig ret meget fra 30’erne og 
40’erne og op gennem 50’erne. Der blev stadig solgt mel og gryn i løs 
vægt. Selv sennep kunne man købe i løs vægt. Spegesild blev fisket op af 
tønden, der stod under halvtaget osv. Men nye tider var på vej. De små 
købmænd udkonkurrerede hinanden. I Søllerød var der på et tidspunkt 
tre købmænd, en kiosk og et grøntsagsudsalg. Den største købmand, 
Poul Rasmussen, havde set, hvor det bar hen, og han flyttede allerede 
i 1955 til det nybyggede Søllerød Park, hvor han åbnede et af landets 
første supermarkeder ved Vangebovej.

A f s l u t n i n g

Søllerød Kro blev i 1960 købt af Lauritz Toft. Han solgte igen i 1965 til 
Jørgen og Birthe Tønnesen. Samme år var jeg en blandt mange nyud
sprungne studenter fra Holte Gymnasium, der først blev budt på et glas 
champagne af kroen og derefter løb rundt om gadekæret. Traditionen 
med at løbe rundt om gadekæret begyndte i 1964 og holdt ved indtil 
1998.5)

En anden familiebegivenhed i 1965 foregik også på Søllerød Kro. 
M in storesøster Lone var i midten af 1950’erne nået frem til 2. mel
lem på Holte Gymnasium, men hun trivedes ikke på skolen, og midt i 
skoleåret gik hun op til inspektor Theisen på skolens kontor og meldte 
sig ud. Theisen blev selv sagt noget overrasket og forlangte en skriftlig 
erklæring fra Lones forældre, hvis han skulle godkende udmeldelsen. 
Den sørgede min mor for, og herefter begyndte Lone på Billums skole i 
Lyngby. Her kom hun i klasse med Hanna Haunsø og Peter Vestergaard
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Studenterne fra 
Holte Gymnasium 
løber rundt om 
gadekæret juni 
1965. (HK)

Pedersen. Hanna blev hen
des bedste veninde, og Peter 
og Lone blev ungdomskære- 
ster, og i 1965 blev de gift i 
Søllerød kirke. Provst Sparsø 
stod igen for vielsen, som 
han gjorde tredive år tidlige
re ved Ib og Grethes bryllup. 
Det blev en af hans sidste 
embedshandlinger, idet den 
populære pastor emeritus 
døde samme år.)2 Lone og 
Peter holdt naturligvis deres 
bryllupsfest på Søllerød Kro. 

Kroen i I 1950’erne og 1960’erne
1950'erne og  blev der fremlagt flere vidt- 
1960’ern e  løftige forslag om tilbygning

og ombygning af kroen

To dage efter Studenternes løb 
omkring gadekæret blev Lone og 
Peter viet i Søllerød Kirke, 26. Juni 
1965. (HK)
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Det gamle Søllerød 
blev ofte benyttet 
til foto- og filmop
tagelser. Spille- 
film- og reklame
filmoptagelser er 
flere gange blevet 
henlagt til området 
omkring kirke, 
kro og gadekær. 
Film instruktørerne 
Roman Polanski og 
Lars von Trier har 
f.eks. brugt hen
holdsvis Moths
gården og Søllerød 
Kro i nogle af deres 
spillefilm. I 1966 
udgav Kjeld & The 
Donkeys en lp med 
ældre schlagere i 
en ny forklædning. 
”Ved landsbyens 
gadekær” var et af 
numrene. (HK)

K om m unen
køber
M othsgården

med henblik på hoteldrift. Ingen af disse blev realiseret. Derimod fik 
Tønnesen i 1965 opført en mindre tilbygning på nordsiden af den nord
lige længe med indgang fra parkeringspladsen og garderobe og toiletter.

De fysiske rammer på Mothsgården gjorde, at udvidelsesmulighe
derne i min fars forretning var begrænsede. Dette sammenholdt med, 
at Søllerød Kommune kom med et tilbud om at købe Mothsgården i 
1968 betød, at mine forældre gik i forhandling med kommunen om salg. 
Kommunen havde tidligere i 1964 købt vores naboejendom Lindely, 
hvor to af de tre bygninger senere blev revet ned. Resultatet af forhand
lingerne blev, at Kommunen købte Mothsgården den 1. oktober 1969.1 
december 1969 sad der ophørsudsalgsskilte i vinduerne i købmandsfor
retningen. Jeg hjalp til som ekspedient. M in far var ikke helt tilfreds 
med mig, for jeg solgte varerne til uhørt lave priser. Men alt skulle jo 
sælges. Selv konserves, der havde stået fra 1950’erne blev solgt, bare 
prisen var lav nok.
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E d v a r d  G r i e g  p å  M o t h s g å r d e n

1968, det år forhandlingerne om salg til kommunen gik i gang, var 
hundredåret for den norske komponist Edvard Griegs ophold på 
Mothsgården. Grieg boede i 1868 i længen ud mod gadekæret, og man 
mener, at han indtog de fleste måltider på Søllerød Kro. Planen med 
opholdet i Søllerød var at få ro til at komponere, og det lykkedes for 
ham at få færdiggjort sin koncert for klaver og orkester i a-mol. Det 
skulle siden vise sig at blive et af hans mest spillede værker (se også 
s. 72-75). I anledningen af 100 året for denne begivenhed tog professor, 
komponist Jørgen Jersild på Fogedgården, initiativ til, at der blev opsat 
en mindeplade på muren ud mod gadekæret. ’3 

M othsgården  Som nævnt blev over halvdelen af Mothsgårdens areal eksproprieret
- f r a  holig til i 1953.54 Søllerød Kommune havde planer om at lægge arealet ind under 
m useum  kirkegården og etablere en ny adgangsvej. Kommunens købstilbud

i 1968 var begrundet i ønsket om at sikre og bevare miljøet omkring

Türfo’riñjji 
Kr»« Gmlrrl

Krogården benyttedes til parkering. Foto fra 1966. (HA)
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gadekæret. Efter langvarige forhandlinger mellem mine forældres ju
ridiske rådgiver, politimester Ernst Brix og borgmester Erik Øigaard, 
blev man enige om en købsaftale. Den tog udgangspunkt i, at ekspro- 
prieringsgrundlaget i 1953 åbenlyst ikke var til stede, og det betød, at 
mine forældre ud over købssummen fik tilkendt en klækkelig erstatning, 
fordi kommunen aldrig gennemførte kirkegårdsplanerne. Herudover 
blev der indgået en lejekontrakt for deres lejlighed i Mothsgården, som 
indeholdt uopsigelighed, så længe mine forældre levede samt en fast og 
uforanderlig husleje.

Grethe og Ib i dagligstuen på Mothsgården i 1967. To store malerier af Hornung Jensen med motiver fra 
Jægersborg Dyrehave prydede endevæggene i dagligstuen. (HK)

146



Søllerød
M useum

Efter Søllerød Kommunes køb af Mothsgården i 1969 blev der ofret 
en kostbar og nødvendig restaurering af bygningerne. 1 1970 blev Moths
gården, Fogedgården, Olufshøj og Søllerød Præstegård fredet. I forve
jen var Carlsminde fredet, og i 1964 var Søllerød Kro ligeledes blevet 
fredet. T il slut blev hele det centrale Søllerød i 1984 omfattet af en gan
ske restriktiv “bevarende lokalplan”.”  De ledige lokaler på Mothsgården 
blev indrettet til museum og i 1974 blev Søllerød Museum indviet.S6 
Efter min mors død i 1995 blev hele Mothsgårdens hovedbygning efter 
en i istandsættelse indrettet til museumsformål/7

I min barndom var der 12 forretninger på Søllerødvej. I løbet af 
1970’erne var næsten alle lukkede. Den eneste, der til sidst var tilbage 
var blomsterforretningen, og den huses fortsat i Mothsgårdens fløj ud 
mod gadekæret. Søllerødhus mellem Mothsgården og kirken blev revet 
ned i 1966. På Lindely blev længehuset ud mod Søllerødvej restaureret, 
mens de to andre huse blev revet ned i 1967 og erstattet af et dobbelthus 
tilbagetrukket på grunden. Købmandsforretningen lukkede. De lokale 
beboere blev færre. Museumsgæster besøgte nu museet. Carlsminde, 
der i 1970 blev overtaget af partiet Venstre, fik nye besøgende, og den 
udendørs servering på Søllerød Kro flyttede fra arealet foran kroen om 
i krogården. Skolebørnene i Søllerød, der gik på Øverød Skole ovre på 
den anden side af søen, blev i slutningen af 1950’erne tilknyttet den nye 
Vangeboskole med det resultat, at den livlige trafik af skolebørn forbi 
gadekæret ophørte.

Det gamle Søllerød har ændret karakter. Der er ikke det samme liv 
som tidligere - og ingen børn og unge. T il gengæld er der værnet om 
det fysiske miljø, og de smukke gamle huse omkring gadekæret kommer 
fint til deres ret i denne særprægede og ikke helt almindelige danske 
landsbyidyl.
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“De gode gamle dage” ved Søllerød Gadekær og Mothsgården en vinterdag i 1960’erne. M aleri af Johannes 
M eyer Andersen (1918-2005). M aleriet blev købt direkte af maleren af Ib og Grethe i 1965. Betalingen var 
købmandsvarer. (Privateje: Jens Vestergaard Krøyer)
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1 Ørholm Kro går også under betegnelsen Ørholm Hotel og Det Danske 
Schweiz.

2 Jfr. Georg Nørregaard: Arbejdsforhold indenfor dansk Haandværk og Industri 
1857-1899. Gyldendal 1943 (fotografisk genudgivelse, 1977), s. 478ff.

3 Den nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i København 1888.
4 Kirkebog for H ellig Kors sogn, København 1910.
5 Ewald Sauerberg: Egoforedrag i Søllerød Rotary Club, 1942. Privat arkiv
6 En årsløn for en arbejder i 1911 lå omkring 1000 kr. Danmarks Statistik.
7 Der findes ikke en samlet publiceret frem stilling om Søllerød Kro. Svend Bal

slev (1922-2011) arbejdede før sin død på en artikel om kroen. Den ufærdige af
handling findes som manuskript på Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune. 
I Søllerødbogen 1947, s. 117ff har C.V. Clausen skrevet kort om kroen. Viggo 
Sten M øller: Huse omkring Søllerød Gadekær, 1985, s. 18ff. fortæller person
lige erindringer fra kroen.
Den første Søllerød Kro har sandsynligvis været et lille stråtækt hus ved Sølle
rød gadekær. Årstallet 1677, der står på kroens facade i dag, er det år den første 
kendte bevilling blev udstedt. Den blev givet til den daværende præstekone 
madam Aaskov, som fik ret til et lidet krohold. Således tog præstekonen sig af 
de kære sognefolks legemlige forplejning i krohuset, mens hendes husbond tog 
sig af deres åndelige forplejning i kirken. I 1750 får kroen kongelig privilegium 
til at drive gæstgiveri. I 1766 var det lille  krohus blevet til en større bygning 
med bl.a. værelser til udlejning. I 1771 bestod kroen af to bygninger, nemlig 
hovedbygningen mod gadekæret og en sidebygning mod øst. Kroen udviklede 
sig nu nærmest til en krogård med et større jordtilliggende og et omfattende 
dyrehold. Ved en taksation i 1792 fremgår det at kroen består af tre bygnin
ger. Hovedbygningen med køkken, en forstue til en skænkestue, dagligstue, en 
gæstestue og et antal sovekamre. Længen mod øst indeholdt en dobbelt vogn
remise, et bryghus, et fårehus, tærskelo og hestestald til 12 heste. For enden et 
hønsehus og et lokum. Længen mod nord havde en forstue og 2 værelser. Kæl
der med køkken med åben skorsten, bageovn og røgkammer. På loftet 2 kamre.
I bygningen var desuden tærskelo, heste- og kostald til 9 heste og 10 køer samt 
et karlekammer. Ved et senere sa lg af kroen i 1809 er det oplyst, at kroen består 
af de nævnte tre længer. Det er sandsynligt, at det er de nu eksisterende byg
ninger, der fandtes på det tidspunkt. De er dog senere blevet væsentligt udvide
de og ombyggede. Op gennem 1800-tallet skiftede kroen ejer adskillige gange, 
og hver gang skulle der søges om bevilling til krodrift, herunder rejsestald og 
udskænkning. Da kroen ikke lå ved en landevej, der forbandt København med 
Nordsjælland, skulle der kæmpes hårdt for at få bevillingen. Flere gange blev 
bevillingen ikke givet. I perioder hvor kroen ikke kunne kalde sig landevejskro 
blev den ofte kaldt drikkehus. Lokalbefolkningen forsynede sig rigeligt med de 
våde varer med alle de uheldige konsekvenser det medførte. I øvrigt var der i 
1700- og 1800-tallet ofte købmandshandel på kroen.

8 Svend Balslev: Søllerød Kro, bilag 4. Upubliceret manuskript. H istorisk arkiv 
for Rudersdal Kommune.

9 Folketælling 1.2.1911.

N o t e r
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10 Folketælling 1.2.1916.
11 På Rudersdal Museum findes en større sam ling af Carlo Hornung Jensens ma

lerier fra Søllerød. Carlo H ornungjensen er far til maleren Preben Hornung.
12 Søllerød Sogns Tidende 1915 Nr. 35. Søllerød Tidende 1918 nr. 7, 9 og 10.
13 Niels Peter Stilling: Bybrøndens historie. Januar 2000.
14 Søllerød Grundejerforenings 100 års jubilæumsskrift. 17.8.2010
15 Torsten Søgaard: Axel Grandjean. Komponist, landligger og amatørfotograf. 

Søllerødbogen 1998 s. 37.
16 Svend Balslev: Søllerød Kro. Upubliceret manuskript. H istorisk arkiv for Ru

dersdal Kommune.
17 Jens Peter Mess indrettede salen i den nordlige længe omkring 1890.
18 Nærum Kostskole fungerede fra 1907 til 1932. Elevtallet nåede op på ca. 170 

elever, heraf 50 på kost. Sv. E. Lassen: Egeparken -  Et kort sammendrag af 
Kostskolegrundens historie ca. 1900-1986. (1986). Gunnar Sandfeld: Søllerød
- som det var engang, III. Samling. Historisk-topografisk Selskab for Søllerød 
Kommune, 1975, s.l35ff.

19 Jumbe, lav tohjulet hestevogn, trukket af en enkelt hest. Jumben har plads til 
tre til fire personer, som sidder i en afrundet vognkasse med dør bagi. Selvom 
jumben ikke er en elegant vogntype, vandt den stor udbredelse i Danmark i 
begyndelsen af 1900-tallet.

20 Thea Bergsveinsson: Nærum Kostskole - som jeg husker den. Søllerødbogen 
1992 s. 177.

21 Det skønnes at der globalt døde mellem 50-100 millioner. Den spanske syge 
startede formentlig i Haskell County i staten Kansas i begyndelsen af 1918. 
Herfra blev den spredt til en stor m ilitærlejr, Camp Funston. USA var netop 
gået ind i Første Verdenskrig, og m ilitæret mobiliserede for fuld kraft. Der
for flyttede influenzaen sig hurtigt fra den ene m ilitærlejr til den anden. Den 
sejlede med soldaterne til Frankrig og videre ud til resten af verden. På trods 
af lægernes advarsler fortsatte den amerikanske regering med troppetranspor
terne, og utallige soldater døde i tog eller skibe, som var den perfekte grobund 
for influenzaen. K risteligt Dagblad 25. juni 2004. Anmeldelse af bogen: John 
M . Barry: The Great Influenza: The Epic Story of the Deadliest Plague In 
History, New York: V iking Press, 2004.

22 Interview med Ewald Sauerberg i anledning af hans 60 års fødselsdag. Aften
bladet 14.11.1940, s. 2.

23 Gunnar Sandfeld: Søllerød -  som det var engang, II samling. 1973, s. 40-41.

24 Statistisk Årbog 1930, s. 58, Tabel 91.

25 Morten Trommer: Lokalaviserne. Det stod i avisen 1923. Søllerødbogen 2009, 
s. 173-74.

26 Interview med Ewald Sauerberg i anledning af hans 60 års fødselsdag. Aften
bladet 14.11.1940, s. 2.

27 Hun var leder af skolen fra 1917 til 1964. Sorø Husholdningsskole skiftede 
navn ved 120 års jubilæet i 2015 til Sorø Fri Fagskole.
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28 Overretssagfører H. H. Schmidt (1/1 1907 -  31/3 1909), kaptajn C. S. Billen
stein (1/4 1909 -  32/3 1914), forretningsfører Lars P. Jensen (1/4 1917 -  14/1 
1920), entreprenør Fr. Hübenbecker (17/2 1920 - 31/3 1921), murermester Chr. 
Petersen (1/4 1921 -  31/3 1925) og proprietær Fr. Clausen, Havarthigård, den 
fungerende formand siden 1925.

29 Søllerød Sogns Tidende, 17. april 1915.
30 Albert Naurs far, Albert Thorvald Naur, købte Mothsgården i 1899. Han døde 

i 1913.
31 De fire tegnefilm kan ses på Storm P. museets You Tube kanal http://www. 

yoiituhe.com/user/stormpmuseet. hvor de er samlet i en afspilningsliste, der 
hedder Storm P.s Tegnefilm.

32 H arry Rasmussen: Tegnefilmen i Danmark/ Dansk Tegnefilms historie 1919
- 2000 / Fra forhistorie til computeralderen. Afhandling der i 2005 blev til 
hjemmesiden www.tegnefilmshistorie.dk

33 Avisen og Søllerød Tidende 7. september 1929, nr. 36. Referat af Søllerød 
Grundejerforenings generalforsamling.

34 Avisen og Søllerød Tidende 31. december 1932. Extra nummer.

35 Ib Krøyer Christensen (1905-83) gik i gartnerlære i 1920 og blev udlært i 
blomstergartneriet ’’Storm ly” i Vanløse i 1925. Han kom dog aldrig til at prak
tisere som gartner. Dagen efter han var blevet gartner g ik  han i mekanikerlære 
(Hedtoft, H .C. Ørstedsvej) og han sluttede sin læretid hos Holte Automobil- 
Central i 1928.

36 Thorvald Sauerberg kom fra Ørholm Kro, hvor han var bestyrer. Han lejede 
Rudersdal Kro i 1916 og købte kroen to år efter. I 1930 solgte han kroen og året 
efter købte han Jernbanehotellet i Fredensborg, som han havde indtil sin død i 
1935.

37 Prisen var 2.400 kr. for en Dania og 1.850 kr. for en Nimbus. Jfr. også Poul 
Jørss: Dania motorcykler og sidevogne. Nimbus Tidende, februar 2007, 33. 
årgang, nr. 140, s. 6.

38 Lars Gjedsig: Dengang før var nu. Oceka/N(ordisk) H(andelshus), s. 27, 1988. 
“F irm aet O livarius i r  C hristensen v a r  etab leret a llered e den 1. a p r il 1889 a f  d e to 
københavnske g ro ss e r e r e  H. R. O livarius o g  H. K rø y er  C hristensen. H. R. O liva
r iu s  døde tilbage i 1899 o g  K røyer  C hristensen v a r  så ledes eneindehaver, da f i rm a e t  
i a u gu st 1907 tråd te i fo rb in d else  m ed  d e købmcend, d e r  havde s lu tte t s ig  sam m en  
i K øbm andsforen in gen . B egge f i rm a e r  b lev led et a f  H erman K røyer  Christensen  
(1851-1932) ind til 1920”.

39 Centralforeningen af Hotelværter og Restauranter blev grundlagt i 1884. Sva
rer til det der i dag hedder Horesta.

40 325.000 kr. var vederlag for den faste ejendom. 20.000 kr. var vederlag for in 
ventar, service m.v. 30.000. kr. var vederlag for forretningens goodwill.

41 Huset er bygget omkring 1900 og blev i mange år kaldt “H ytten”. Indtil Van- 
gebovej blev anlagt var der adgang til huset fra Solvej.

42 Folketælling 1940: Niels Peter Højelse f. 28/9 1883, Johanne Hojelse f. 1884, 
Bodil Højelse f. 1922. Efter krigen tog Bodil til Hamborg, hvor hun mødte sin 
mand M artin . De emigrerede til USA. Jeg  besøgte Bodil og M artin  i Califor
nien i 1971 og igen med min familie i 1998.
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43 Ellen Kirstine Krøyer Christensen født Crone (1868-1961).

44 H. C. Andersen boede i Søllerød hos Kammerherreinde Louise Neergaard på 
Olufshøj i sommeren 1864 og 1865. Jfr. Peter M .M : Christensen: H. C. Ander
sen i Søllerød 1864 og 1865. Søllerødbogen, 2005, s. 41ff.

45 Om Holtekollen, se Erland Kongsdal Pedersen & Ove M . Pedersen: En skik
lub hopper ud i Holte. Søllerødbogen 2012, s. 109ff.

46 Om nedrivningen af den gamle skole, Se Torsten Søgaard: Den poetiske sko
lelærer. Søllerødbogen 2004, s. 78.

47 Oprindeligt arbejderhus under præstegården. Var i 1950’erne beboet af C hri
stian og M argrethe Christensen og deres børn. Huset blev nedrevet i 1987 
efter en brand.

48 Sanatoriet for tuberkulosepatienter -  Kurstedet Solbad/ Søllerød Sanatorium 
1902-1953. Derefter vanførehjem til slutningen af 60’erne.

49 Claes Beyer: Bøfffen og Bananen. Slagtermester W alther Randrup og vegetar 
Frederik Madsen cyklede om kap mellem København og Roskilde. Der var 
opløb på Hestetorvet, hvor Bøffen i en dramatisk spurt besejrede Bananen med 
to sekunder. Sagen var bøf. Løbet var afslutning på en større sundhedsdebat i 
mellemkrigsårene: »E r kød sundere end frugt og grønt?«

50 Fra 1721. Læs den detaljerede beskrivelse aflivet i og omkring Søbakkehuset i 
Else M arie Larsen: Lelle ’s historie. Søllerødbogen 1988, s. 120ff.

51 Holte Gymnasium lukkede i 1996. De elever, der var startet på HG i 1995 blev 
studenter i 1998 på et andet gymnasium. Alligevel holdt de traditionen i hævd
— en sidste gang. Palle Schiff: Holte Gymnasium in memoriam. Søllerødbogen 
1999, s. 116ff.

52 Søren Christian Gunnar Sparsø (1889-1965) var sognepræst i Søllerød fra 1932 
til 1959.

53 Peter M. M. Christensen: En musikalsk sommer i Søllerød. Søllerødbogen 
1994, s. 66ff.

54 4286 m2 á 8 kr.
55 Lokalplan nr. 29. Det gamle Søllerød. Bevarende Lokalplan, Søllerød Kom

mune, 1984.
56 Nina Fabricius: Søllerød Museum på Mothsgården. Søllerødbogen 1974, 

s.25ff.
57 Jfr. Niels Peter S tilling og Jens Johansen, Søllerød Museum: Beretning 1997. 

Søllerødbogen 1998, s. 188.
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Sikringsstyrken

Da Livgarden lå i Søllerød
Sikringsstyrken på vor egn under 1. Verdenskrig

A f Christian Reinhold

I de fø r s t e  dage a f  au gu st m åned 1914 brød ragnarok løs i Europa, o g  i de f ø l 
g en d e f i r e  å r  m istede m an ge m illion er m ennesk er liv e t i den h id til væ rste k rig 
i m enneskehedens historie, den 1. Verdenskrig. E fter n ed er la get i 1864 havde 
Danmark f ø r t  en neutralitetspolitik , hv is fo rm å l d et va r  a t holde Danmark 
ude a f  ev en tu e lle  m ilitæ re konflikter m ellem  de europæiske storm agter. Den 
politik skulle nu stå sin p røve, o g  det danske fo r s v a r  fo rb ered te s ig  på  at skulle 
fo r sv a r e  neutra liteten . Landets hovedstad havde højeste p r ior itet, så d e r fo r  
blev K øbenhavns befæ stn ing bem andet og  store, m ilitæ re styrk er b lev sta tion e
re t i om egnskom m unerne. De fø lg en d e  sid er e r  en b eretn in g f r a  sensom m eren  
1914, h v o r  “hu llet i n ord fron ten” skulle lukkes, o g  h v o r  g en era lern e  fr y g t e d e  
et an greb  på  København. Den K ongelige L ivgarde v a r  i f l e r e  m ån ed er ind 
k varteret i p r iva te  h jem  i Søllerød og  Birkerød.

Vedbækborgeren Christian R einhold (f. 1959) e r  uddannet cand.comm. i 
historie og  kommunikation o g  e r  M aster i IT. Er i da g gymnasielærer-, har væ 
r e t led e r  a f  Medieskolen i Lyngby, ansat i fo r s v a r e t  og  udsendt til A fghanistan 
m ed den K ongelige L ivgarde. H ar i Søllerødbogen 1992 sk revet om  Skodsborg 
Hattefabrik.

K r ig s u d b r u d d e t

Siden Rigsdagen i 1909 under stor dramatik havde vedtaget en nyord
ning af det danske forsvar, havde planen været, at neutralitetsforsvaret 
skulle koncentreres om Sjælland for hærstyrkernes vedkommende, og 
af bælterne for flådens vedkommende. I tilfælde af krig skulle Estrup- 
tidens københavnske befæstning armeres og hærstyrkerne skulle samles 
omkring København for at forberede et forsvar af hovedstaden.1

Ved fuld mobilisering kunne ca. 120.000 mand bringes under våben. 
For at “hindre en O verrum p lin g a f  H ovedstaden” og for at sikre den fulde 
mobilisering, planlagde man at indkalde en såkaldt “Sikringsstyrke”.2 
Denne styrke skulle bl.a. medvirke til, at værnepligtige soldater fra 
Jylland og Fyn kunne overføres til Sjælland, og den skulle bevogte
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vigtige kyststrækninger, anlæg og depoter m.m.. Ordren til at formere 
sikringsstyrken udgik fra Krigsministeren den 1. august 1914 sen efter
middag, og i de følgende dage mødte ca. 17.000 mand på Sjælland og ca.
4.000 i Jylland op på de kaserner, som deres indkaldelsesordre foreskrev. 

G ardehusarerne Den militære planlægning betød, at de nordlige forstæder til 
f ø r s t  til Søllerød København allerede fra de første dage af august måned 1914 kom til at

opleve stor m ilitær aktivitet. Den 5. august 1914 ankom 3. eskadron af 
Gardehusarregimentet til den østlige del af Søllerød Kommune. Første 
deling indkvarteredes på Frydenlund, anden deling på Aggershvile og 
tredje deling på Nærumgård, hvor også eskadronschefen opslog sit 
kvarter. Opgaven var at bevogte kyststrækningen fra Strandmøllen 
til Vedbæk, så derfor etableredes der feltvagter i Vedbæk, ved stran
den nedenfor Lokeshøj og ved Skodsborg Søbad, hvor der på den lange 
skibsbro foran hotellet også blev oprettet en forbindelsespost til Flåden.

Den 5. august stod det klart for den danske regering, at der også var 
udbrudt krig mellem England og Tyskland. Det var en alvorlig forvær
ring af situationen, da Danmark med sin beliggenhed ved indsejlingen 
til Østersøen meget vel kunne komme i farezonen, hvis England for 
eksempel ville forsøge et fremstød mod Tyskland via Østersøen. På den 
baggrund besluttedes det på et Statsrådsmøde den 5. august at indkalde 
resten af sikringsstyrken, så den i løbet af få dage nåede op på i alt ca.
60.000 mand. Desuden fik generalløjtnant Vilhelm Gørtz (1852-1939),

Garderhusarer på Strandvejen i Vedbæk august 1914. Gardehusarerne var blandt de første m ilitære enheder, 
der ankom til Søllerød i dagene umiddelbart efter krigsudbruddet.
(Telefondirektør Johannsens fotolbum, Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune = HA)
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De u fo rg lem m e
lige A ugustdage

H ullet i 
N ordfronten

den øverstkommanderende for den danske hær, tilladelse til at begynde 
armeringsarbejder omkring København.

Da krigen brød ud bredte der sig nærmest begejstring og lettelse i de 
europæiske befolkninger. Det var en krig mange havde forventet ville 
komme, og på begge sider følte man, at man drog i krig for at forsvare 
en retfærdig sag. Forventningerne var, at det ville blive en hurtig krig, 
hvilket hang sammen med den teknologiske udvikling, de europæiske 
lande havde været igennem de foregående årtier.

I Danmark var stemningen også begejstret og entusiastisk, for her i 
landet skulle neutraliteten beskyttes. De militære foranstaltninger, der 
blev sat i gang straks efter krigsudbruddet, havde den danske befolk
nings fulde opbakning. Det gav sig bl.a. udtryk i mange henvendelser til 
Overkommandoen. For eksempel skrev en forvalter fra Faxe Ladeplads 
allerede den 2. august og meldte sig som “f r i v i l l i g  M otorordonnans"'. Han 
ejede godt nok ikke en motorcykel, men til gengæld kendte han “alle 
L andevejen e god t ind  og ud" og kunne køre motorcykel i et "strækt Tempo 
se lv  i stærke Sving". En spejderleder skrev til Overkommandoen og til
bød hjælp fra nogle ”raske Spejdere f r a  Ø sterbro”, der gerne ville "vise deres 
Hjælpsombed netop nu i disse kritiske Tider"}

Da Gunnar Engberg, der var en af lederne af KFUM ’s soldater
arbejde, i 1927 så tilbage på indsatsen under krigen, skildrede han de 
“U forglem m elige A vgust-D age 1914" i begejstrede vendinger: “1 hine Dage 
rykkede m an paa Vagt f o r  Danmark. H æren b lev p lud selig  popu læ r se lv  i 
H ovedstadens S id egader”, og soldaterne blev mødt med vink og glade til
råb, når de marcherede gennem byen. Men, som Engberg skriver, "hine 
Dage va r  fo rb i inden læ n ge”, for stemningen skiftede også i Danmark 
efterhånden som krigen trak ud.4

Københavns befæstning blev anlagt i tiden mellem 1885 og 1894. 
Landbefæstningen bestod af et voldanlæg, Vestencienten, der strækker 
sig fra Kalveboderne i syd til Utterslev Mose i nord. Mellem Utterslev 
Mose og Klampenborg var der planlagt en række oversvømmelser sup
pleret med batterier og forter for at forhindre fjendtlige angreb mod 
hovedstaden fra den kant. Men de nordlige forsvarsanlæg blev aldrig 
gjort færdige, og da den første Balkankrig i 1913 truede med at udvikle 
sig til en europæisk storkrig, ”/ hvilken v o r t  Land kan blive indd raget”, 
skrev generalløjtnant Gørtz til krigsministeren og bad om tilladelse til 
at iværksætte forskellige armeringsarbejder.

Generalløjtnant Gørtz anførte, at “Fæstningen Københavns 
M odstandskraft" afhænger af, at der bliver udført en række befæstnings
arbejder, og at den “m ellem  Lyngby og  Sundet b eliggende d el a f  Fæstningens
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K anonern e på 
K ronborg

N ordfront” har en ganske særlig betydning. Hvis disse arbejder ikke blev 
sat i gang i god tid inden et eventuelt angreb på København, vil det 
ikke være muligt for Hæren at “hævde d et f o r  hele F æ stn ingsforsvaret saa 
v ig t ig e  Terrain i D yrehaven”?  I 1913 fik generalløjtnant Gørtz ikke be
myndigelse til at begynde feltbefæstningsarbejderne i bl.a. Dyrehaven. 
Den tilladelse fik han derimod den 5. august 1914 hvor 1. Verdenskrig 
var brudt ud og truede med at inddrage det neutrale Danmark i det 
europæiske ragnarok. Dog måtte generalen ikke foretage de planlagte 
oversvømmelser i Københavns nordlige omegn.

I 1909 havde Rigsdagen vedtaget en lov for Hæren, som betød en 
omtrentlig fordobling af hærens styrke. Loven byggede på grundtanken 
om, at Danmark skulle have et væbnet neutralitetsforsvar. Generalerne 
lagde derfor i årene op til 1. Verdenskrigs udbrud planer for forsvaret af 
Danmark og især København efter denne lovs ord og ånd. Men i 1914 
havde Danmark fået en regering, der i bund og grund var modstandere 
af den ordning af forsvaret, som var blevet vedtaget i 1909 og stadig var 
gældende i 1914.

Konseilspræsident C.Th. Zahle (1866-1946) var oprindeligt venstre
mand, men havde brudt med partiet netop på grund af forsvarssagen. 
I 1905 var han blandt stifterne af Det radikale Venstre, der som en af 
sine mærkesager havde begrænsningen af det danske forsvar til et sym
bolsk neutralitetsforsvar. Zahle dannede i 1913 sin anden regering med 
Socialdemokratiet som parlamentarisk grundlag. Forsvarsminister i 
denne regering blev Peter Munck (1870-1948), som stod for en decideret 
pacifistisk og antim ilitaristisk forsvarspolitik. Zahles regering sad helt 
frem til 1920, og under krigen førte dens antimilitaristiske indstilling 
til adskillige sammenstød især mellem forsvarsministeren og genera
lerne, men også til en række tiltag af mere kuriøs karakter. For eksempel 
skrev Munck allerede den 7. august til kommandanten på Kronborg og 
beordrede kanonerne på Kronborgs salutbatteri kørt ned, således de 
ikke var synlige fra søen for “a t fo r eb y g g e  en h v er  M isforstaaelse u n d er de 
F orhaandenværende fo rh o ld ”, og den 27. august går der meddelelse ud til 
regimenterne om, at de “m ilitæ re musikkorps ind til v id ere paa G rund a f  den 
nuvæ rende S ituation ikke maa spille fr em m ed e  Landes N ationalm elodier”.

Men ellers fortsatte den militære planlægning ufortrødent. Ude i 
Europa rasede krigen, og i de første krigsmåneder rykkede Tyskland 
hurtigt frem og langt ind i Frankrig. De danske generaler havde travlt 
med at få bragt befæstningen og forsvaret af hovedstaden i stand. 
Allerede fra den 5. august var soldaterne begyndt at grave skyttegrave 
og trække pigtråd ud blandt andet i Dyrehaven i en linje fra Tårbæk til
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Fortunen. I lullet i Nordfronten skulle lukkes.
Den 15. august 1914 blev felthærens sjællandske hovedstyrke lagt i 

kantonnement udenfor fæstningsanlæggene i en linje fra Søllerød i nord 
over Bagsværd, Flerstedøster og til Brøndbyvester i syd. Formålet med 
denne disposition var, at man skulle have enheder på plads, som kunne 
imødegå en eventuel fjende “i aabent T errain” inden han nåede frem til 
selve fæstningen. Selv om enhederne nu lå mere spredt og et stykke 
fra fæstningen, så skulle de alligevel dagligt afgive mandskab til grave- 
og forbedringsarbejder på fæstningen. Det gjaldt også, da Livgarden 
med sin hovedstyrke blev lagt i kantonnement i Lyngby og Søllerød. 
Fra midten af august 1914 og frem til slutningen af maj 1915 havde 
Livgarden sit hovedkvarter tre forskellige steder i Søllerød Kommune. 
Først i Nærum, derefter i Vedbæk og til sidst i perioden i N y Holte.

L i v g a r d e n  r y k k e r  in d

Om morgenen den 15. august 1914 blev de 850 mand og 9 heste fra 
Livgardens første bataljon stillet op på eksercerpladsen foran kasernen 
i Gothersgade i København. Herfra marcherede bataljonen samlet med 
fane og musikkorps i spidsen til Lyngby Bondeby, og herfra drog batal
jonens fire kompagnier så videre til hver deres kantonnementsområde.

Gardere med deres 
kvarterværter,
Vedbæk 1914. Der 
var indkvarteret 
gardere i Vedbæk 
i hele perioden fra 
midten af august 
måned 1914 til 
maj 1915, hvor 
Livgarden blev 
forlagt til Køge- 
egnen. I en måned 
i efteråret 1914 var 
hele Livgardens 1. 
bataljon med dens 
godt 850 mand og
17 heste indkvar
teret i Vedbæk, så i 
den periode er der 
næppe nogen af 
Vedbæks beboere, 
som har undgået 
at have soldater 
boende. (R igsarki
vet = RA)
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De følgende 10 måneder havde Livgarden sit stabskvarter i Søllerød, og 
de fleste af 1. Livgardebataljons soldater var indkvarteret rundt omkring 
i kommunen.

L ivgarden i Den 15. august 1914 blev Livgardens Stabskvarter oprettet på går-
Nærum  (Jen Egevang i Nærum og bataljonskontoret på den overfor beliggende

Nærum Kostskole. De 850 soldater blev indkvarteret i Lyngby Sogns 
østre distrikt og i Søllerød Sogn. I Søllerød og Birkerød fandt indkvar-

Forordning Om 
Hvorledes Der Skal 
Forholdes Med 
Indqvartering Og 
Det Videre, Som 
Bliver at Udreede,
I Tilfælde Af Over
ordentlige 
Troppeforsam
linger. Kjøben- 
havn, den 9. M ay 
1806. Indkvarte
ringen i private 
hjem skete med 
lovmæssig hjemmel 
i en forordning, der 
var udstedt mere 
end 100 år tidligere 
af en enevældig 
Konge.
(Det Kongelige 
Bibliotek = KB)
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Forskel på  of
f i c e r e r  o g  m en ige

teringen sted på og omkring Sandbjerggård, Egebækgård, Holtegård 
(i GI. Holte), i Kohaven ved Trørød og langs Strandvejen mellem 
Skodsborg og Vedbæk.

Indkvarteringen foregik i private hjem og ejendomme, f.eks. på 
store gårde, villaer eller hoteller. Ifølge en over hundred år gammel 
Forordning af 9. maj 1806 om ekstraordinær Indkvartering m.m. havde 
Hæren ret til at få stillet kvarter til rådighed på privat ejendom i tilfælde 
af ”overord en tlig e troppesam linger". Både i freds- og i krigstid kunne ge
neralkommandoen udpege “hvilke Købstæder, Landistrikter, Landsbyer og  
enk eltliggende Gaarde d e r  skal belæ gges m ed  Indkvartering, o g  Ø vrighed ern e 
e r  fo rp lig ted e  t i l n ø ja gtig  a t efterk om m e alt, hvad G eneralkommandoen i den  
H enseende an ordn er”.6

Dette skete i praksis ved, at generalkommandoen skrev til den ci
vile øvrighed, fx Herredsfogden, Amtmanden eller Politimesteren med 
besked om hvor og hvornår, der ville finde indkvartering sted i deres 
område. Herfra gik der besked videre til ejerne af de ejendomme, som 
indkvarteringen skulle finde sted i, og til de lokale Sognefogder om, at 
der i deres distrikter skulle finde indkvartering sted.

Der blev skelnet mellem sommer- og vinterkantonnement. 
Sommerkantonnement gik fra 1. maj til 15. oktober, vinterkantonne
mentet lå i de øvrige måneder. Under vinterkantonnementet var kvar
terværterne forpligtiget til at anvise menige og underofficererne “de 
fo rn ød n e S en ge paa et sund t og tø rt S ted i Huset, ligesom  de også skal g iv e  
dem  ad gan g til e t va rm t og  oplyst Værelse". Med hensyn til sengelinned 
kunne kvarterværterne i stedet for “Sengek læder m ed  f je r "  levere en med 
“Hakkelse el. Ign. stoppet M adras og  Hovedpude sam t e t H este- e ller  andet 
Dækken så ve l som  de til S engen hørende L a g n e r Under sommerkanton
nement var kravene knap så høje. Her kunne madrassen udskiftes med 
“det fo rn ød n e L iggestraa og  Dækkener" J

For menige og underofficerers kantonnement modtog kvartervær
terne “8 Øre da glig  pr. M and u n d er Som m erkantonnem ent"  og 12 øre pr. 
dag om vinteren. For officerernes vedkommende blev der stillet noget 
større krav til indkvarteringen. For eksempel skulle der til en bataljons- 
chef stilles to værelser til rådighed samt et værelse til "hans O rdonanser 
eller  andre hos ham kommanderede". En regimentschef havde også krav 
på to værelser til sig selv og derudover et værelse til ordonnanser og en 
"Stue f o r  Betjente". Oberst Freiesieben, chef for Den Kongelige Livgarde 
og dens første bataljon i den periode, hvor Livgarden lå i Nærum, havde 
derfor opslået sit stabskvarter på den store og statelige gård Egevang 
ved vejen mellem Nærum og Søllerød. Her fik han stillet to værelser til
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Gården Egevang 
ved Nærum 1904. 
På denne fine 
gård indrettede 
oberst Freiesieben 
sit stabskvarter i 
august 1914. Går
den blev nedrevet 
i 1966 for at gøre 
plads for bebyggel
sen Langebjerg.
(HA)

rådighed for sig selv, samt yderligere to til sine stabshjælpere.
Kvarterværterne skulle forsyne officerernes værelser med “de f o r 

nødne S enge og M øb ler”, og den eneste forskel her mellem vinter- og 
sommerkantonnement var, at om vinteren skulle kvarterværterne 
levere ’ fo rn ød en t Lys og  Brændsel f o r  h v er t  V æ r e l s eFor officerers kan
tonnement modtog kvarterværterne “25 Øre da glig  pr. Værelse und er  
Som m erkantonnem ent” og 50 øre om vinteren.

Indkvarteringen kunne også omfatte bespisning. For 1 kr. i døgnet 
pr. mand var kvarterværterne forpligtiget til “a t g iv e  de indkvarterede 
e t  fo r s v a r l ig t  o g  tilstrækkeligt M aaltid va rm  M ad daglig, d og uden Brød". 
For hver af enhedens normerede heste blev der endvidere erlagt 10 
øre pr. døgn for staldrum og aden til H estene fo rn ød n e S trøelse”, men så 
tilfaldt gødningen efter de opstaldede, m ilitære heste til gengæld også 
kvartersværten.

Den 15. august 1914 var 1. Livgardebataljon som nævnt rykket i 
kantonnement i Lyngby og Søllerød sogne. Fra den dag overtog batal-
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jonen bevogtningen af jernbanebroerne ved Stampen og over Mølleåen 
i Ravnholm, overgangene over Mølleåen mellem Rødebro og Stampen 
samt af Dyrehavestillingen øst for Fortunen. Et par dage om ugen blev 
der afgivet et kompagni til yderligere gravearbejder i Dyrehavestillingen 
og andre steder, og kompagnierne skulle sikre deres kantonnements- 
områder ved "Observation a f  Vigtige Sam færdselslin ier”. I den resterende 
tid skulle kompagnierne lægge vægt på “M arch træn ing, K ogn ing, Ø velser

Frontkommandoei 
paa Nordfronten O r  d r u n  a f s n i t

%ar6 »k

Kalke over skyttegravsanlæggene i Dyrehaven august 1914. En kalke er tegnet på et stykke gennemsigtigt 
papir. Den viser de m ilitære stillinger og indretninger i et bestemt område. Når den placeres oven på et 
egentligt landkort, vil stillingernes placering i landskabet fremgå.
(RA)
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En bonde søger  
orlov

L ivgarden i Ny 
Holte

Holte Hushold
ningsskole kan 
ikke f å  e lev er

i Mørke, B evogtn in gstjen este o g  paa a t alle b liv er orien tered e i Fæstningens 
F orterra in” }

En af de problemstillinger, som kom til at præge de mange indkal
delser til sikringsstyrken mellem 1914 og 1918, landede også på oberst 
Freieslebens bord, mens han havde sit hovedkvarter på Egevang. Garder 
nr. 705/1910 Andersen søgte i slutningen af august måned 1914 orlov 
fra en fredag eftermiddag til efterfølgende tirsdag for at rejse hjem 
til landsbyen Ugilt i Vendsyssel for at ’fa a  an taget en B estyrer til sin 
Ejendom, ev en tu e lt fa a  d enne bortfo rpagtet e l le r  solgt". Garder Andersen 
var mødt ved Livgarden den 6. august, efter at sikringsstyrken dagen 
før var blevet indkaldt. Han ejede en gård på 72 tønder land, men hans 
eneste karl var “b levet slaaet a f e n  Hest, o g  som fø lg e  h e r a f  til dels uarbejds- 
dygtig". Garder Andersens kone, som han havde to små børn sammen 
med, kunne ikke ”bestride Gårderis d r i f t”, og garder Andersen anmodede 
derfor om at måtte rejse hjem og finde en løsning. Livgarden sendte 
ansøgningen videre med anbefaling i det m ilitære kommandosystem til 
1. division, som dog ikke fandt uden fr em fø r t e  G rund tilstrækkelig v ig t ig  
til a t kunne anbefale A ndragendet" overfor overkommandoen. Så garder 
Andersen og hans lille familie måtte klare sig på anden vis.

Garder Andersens eksempel er repræsentativt for de problemer, som 
mange af de indkaldte til sikringsstyrken stod med. Sikringsstyrken 
bestod jo af værnepligtige, der havde været indkaldt til deres grundud
dannelse -  det, man i daglige tale kalder at have aftjent sin værnepligt
- og som derefter jo ofte havde etableret sig med f.eks. egen gård, i en 
god stilling, stiftet familie og fået alskens forpligtigelser. I starten af 
sikringsstyrkens indkaldelse var de militære myndigheder meget re
striktive med at bevillige orlov, men efter et stort pres på politikere og 
myndigheder, blev holdningen i løbet af 1915 mere lempelig. Men det 
hjalp jo desværre ikke garder Andersen.

Der var også andre militære enheder indkvarteret i Søllerød 
Kommune end Livgarden og Gardehusarerne. 1. bataljon af 1. Regiment 
var i en periode indkvarteret i Søllerød Sogns vestre distrikt, og i Lyngby 
Sogns vestre distrikt omkring Brede med 19 officerer, 65 underoffice
rer og 1045 menige. Bataljonens andet kompagni var indkvarteret i Ny 
Holte.

Fru Knudsen, der i sin villa på Skovriddergårdsvej drev ’’Holte 
Husholdningsskole”, klagede i september måned 1914 til Krigsministeriet 
over, at hun på grund af indkvarteringen af soldater ikke kunne få elever 
til sin husholdningsskole. Der var indkvarteret to underofficerer og 4 
menige i husholdningsskolen, og kælderen benyttedes til madlavning
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Holte Hushold
ningsskole nær Vej
lesø i Dronning- 
gårdskvarteret, 
1920. Skolen blev 
opført i 1909 af 
fru Sofie Knudsen, 
der var fraskilt fra 
forfatteren Sofus 
Knudsen. Skolen 
havde plads til 24 
elever.
(HA)

til 40 soldater. Fru Knudsen plejede at få elever til sin skole omkring 
1. oktober, og dette år havde hun da også fået en del tilmeldinger, men 
de var alle “betin get af, at Indkvarteringen m å tte væ re fo rb i, inden vedkom
m ende Forældre v ille  sende d eres D øtre til Skolen". Kompagnichefen frem
hævede i sin udtalelse om Fru Knudsens klage, at selv om Fru Knudsen 
skulle blive fritaget for at have soldater indkvarteret, så ville hun nok 
stadig ikke kunne få elever til skolen, for “saalænge hele Villakvarteret og  
overh oved et hele Egnen e r  optaget a f  Soldater, v i l Forældrenes betænkeligheder 
ved  a t sende D eres D øtre til Skolen næppe f o r s v in d e " Bataljonen blev flyttet 
fra Flolte i midten af oktober måned, og godt en måned senere bemyn
digede Overkommandoen 1. Division til at udbetale 350,- kr. til Fru 
Knudsen som kompensation for det tab, hun havde lidt.

I slutningen af august måned 1914 var der efterhånden samlet et stort 
antal soldater i København. Indenfor fæstningen stod der 13 reservebatal
joner, og det betød, at alle linjebataljonerne kunne lægges i kantonnement 
med henblik på “operativ Anvendelse uden for Fæstningen, saaledes at man 
straks kunne imødegaa Neutralitetskrænkelser på  alle Dele a f  Sjælland".91 den 
forbindelse blev 1. Livgardebataljon i midten af september sammentruk- 
ket, så bataljonen udelukkende havde kantonnement i Vedbæk, for herved 
at give plads til de øvrige bataljoner i omegnen af København.
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Oberst Theodor 
von Freiesieben 
(1859-1935). Chef 
for den Kongelige 
Livgarde 1913 -  
1920. Freiesieben 
var øverste chef for 
Livgarden, men 
samtidig også chef 
for dens 1. bataljon 
og var derfor med, 
da Livgarden blev 
lagt i kanton
nement i Søllerød 
Kommune i 1914. 
(RA)

Livgarden i Den 18. september 1914 opslog 1. Livgardebataljon sit bataljonskon-
Vedbæk tor på Vedbæk Hotel, og stabskvarteret indrettedes på Enrum, hvor

oberst Freiesieben blev indkvarteret sammen med sin adjudant og et 
par oppassere. Hvert af bataljonens kompagnier marcherede til deres 
nye kantonnementsområde i og omkring Vedbæk by. Den senere så 
berømte operasanger Lauritz Melchior, der var indkaldt til Livgarden 
under 1. Verdenskrig, fortalte i 1915 om, hvordan han huskede en sådan 
indmarch i et nyt kantonnement: “J e g  g lem m er  a ld r ig  den Rædsel, d er  stod  
p ræ get i E jerens A nsigt den Dag, v i  m ed  T rom m er og  P iber m archered e ind
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paa hans Enemærker; m en f r a  d et Øjeblik v a r  ogsaa han og  hans hele Familie 
ligesom  s le tte t a f j o r d e n s  O verflade. De bedste to Værelser på  Gaarden tog  
O fficerern e, e t tred je fik  S tabssergenten, U nderofficererne slæbte rund t m ed  
hvad de fa n d t a f  S enge og  S engetøj m .m .; m edens de 10 M and gik i la g  m ed  at 
sprede Halm, det saakaldte ’Svin edun ’, o v er  H øloftets Gulv f la d e” .,0

Helt så anmassende som Lauritz Melchior husker det, er det dog 
næppe foregået i Vedbæk. Dagen efter at bataljonen havde indtaget sit nye 
kantonnement, inspicerede officererne “Mandskabets U nderbringelse”, og 
fandt alt i sin bedste orden.

Den 20. september om eftermiddagen spillede Livgardens 
Musikkorps i Vedbæk by for at glæde byens beboere, og det er ikke det 
eneste sted, at militærmusikken var populær. I Hillerød, hvor 1. Division

Den Kongelige Livgarde på Vedbæk Strandvej 1914. Livgarden ankom marcherende til Vedbæk med tambur
major og musikkorps i spidsen. (Telefondirektør Johannsens fotoalbum, HA)

165



'/////5̂
m m

g ™« i © ..

lorrui

Udsnit af dislokationskort 1903. Hæren udarbejdede disse kort, hvor hvert sogn var ind
delt i et antal nummererede distrikter. For hvert distrikt var det angivet -  med tal over 
og under en vandret streg -  hvor mange soldater distriktet kunne have i kantonnement 
i hhv. sommer- og vinterhalvåret. Tallene adskilt af en skrå streg angiver hvor mange 
heste, der kunne opstaldes i hhv. sommer- og vinterhalvåret. Markeringerne med små 
flag angiver, hvor der var bygninger, som var egnede til m ilitære hovedkvarterer. (RA)



På Vedbæk Hotel

Officerer fra 1. 
bataljon 1915. Der 
var i lange perioder 
spiritusforbud for 
sikringsstyrkens 
menige soldater, 
men som det ses 
på billedet, gjaldt 
dette forbud ikke 
for officererne. 
(RA)

havde sit hovedkvarter, imødekom divisionen et gennem “de sted lige 
Blade stærkt udtalt Ønske om  at fa a  L ejlighed til a t høre M ilitærm usik” 
ved to gange om ugen, at lade henholdsvis Livgardens og 1. Regiments 
Musikkorps musicerer på torvet i byen.

Vedbæk Hotel, hvor bataljonens kontor var opslået, var i øvrigt et 
populært samlingssted for soldaterne. Den 30. september blev der holdt 
gratis koncert for soldaterne med den i tiden så populære koncertsan
gerinde Ju lie Rosenberg, der var kendt for sine “Folkevise-Aftener”. I 
et skrift udgivet i 1938 i anledning af Livgardens årgang 1913’s 25 års 
jubilæumsfest, bringes følgende lille anekdote om en garder, som var 
indkaldt til sikringsstyrken i 1914." Mens han lå i kantonnement ”ude i 
Vedbæk" havde han sin 7-årige lillebror på besøg. Garderen tog lillebro
deren med på Vedbæk Hotel, og “M ed e t  v en lig t  Blink i Ø jet bestilte Han 
en C itronvand til K nægten . Da d e r  v a r  gaa et e t Par M inutter, o g  D rengen  
havde n edsvæ lget e t Par Slurke a f  den g u le  Væske, b egynd te han p lud selig  at 
blive så løjerlig. D et g em y tlig e  Blink i Ø jet havde væ ret nok til, a t T jeneren  
havde troet, a t det betød, at han skulle s e rv er e  en Whiskysjus, cam ou fleret som. 
Citronvand, til G arderen selv".
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F rygt f o r  angreb  
på hovedstaden

Tyskfødte Dron
ning Alexandrine 
(1879-1952) på 
besøg Livgardens 
officerskorps på 
Høje Sandbjerg 
i efteråret 1914. 
Christian 10 og 
Dronning Alexan
drine besøgte ofte 
sikringsstyrkens 
enheder, og særligt 
Livgarden, hvor 
Kongen havde gjort 
tjeneste.
(Livgardens histo
riske samling)

I de første krigsmåneder vurderede de militære ledere, at der var en reel 
sandsynlighed for, at en af parterne i krigen ville forsøge et egentligt 
angreb for at bemægtige sig det strategisk vigtige, danske territorium. 
Derfor begyndte Overkommandoens operationssektion allerede fra 
starten af august måned 1914 at udarbejde planer, der beskrev de for
skellige scenarier for et sådant angreb, og for hvordan det kunne imøde
gås. M an opererede med to scenarier: En landgang i Køge Bugt eller en 
landgang i Nordøstsjælland på kyststrækningen syd for Helsingør. Hvis 
landgangen skete andre steder regnede man med, at så ville der højst 
sandsynligt være tale om en mindre, lokal neutralitetskrænkelse, som 
ikke havde til formål at føre til en total erobring af Danmark. Skulle 
det alligevel være tilfældet, så havde man god tid til at koncentrere felt
hæren i et område, hvor den kunne imødegå fjenden i “aabent Terrain".

Ved scenariet, hvor en landgang fandt sted i Nordøstsjælland, skulle 
felthærens 2. og 3. Division samles omkring linjen Hillerød -  Lillerød -  
Birkerød - Holte, mens 1. Division skulle danne “en passende Avantgarde" 
med udgangspunkt i linjen mellem Fredensborg og Nivå. Dette andet 
scenarie var udgangspunktet for et par større øvelser i begyndelsen af 
oktober måned 1914.
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På øvelse v ed  
Bistrup

K rig sre tten  sa t i 
Vedbæk

Den 3. oktober kl. 8.30 om morgenen stod Livgardens to bataljoner 
klar i den østlige udkant af Bistrup by.12 Hele formiddagen deltog de to 
bataljoner i en øvelse på Hestkøbgårds jorde ved Birkerød sammen med 
resten af 1. Division. Øvelsen afsluttedes kl. 13 med parade, hvor hele 1. 
Division defilerede forbi Kong Christian den 10. Kongen var en hyppig 
gæst ved sikringsstyrkens enheder, og særligt besøgte han og Dronning 
Aleksandrine Livgarden flere gange.

På endnu en divisionsøvelse den 5. oktober, øvedes scenariet, hvor en 
fjende var gået i land i Nordøstsjælland. “Blaat P arti” skulle forestille at 
være den angribende fjende, som ved øvelsens begyndelse var nået frem 
nordfra til området syd for Hørsholm. “Rødt Parti" var den forsvarende 
part, der foran en feltbefæstet stilling, havde en styrke på 6-7 bataljoner 
stående, som skulle optage kampen mod den fremrykkende fjende og 
hindre ham i at rykke frem mod Mølleåen. 1. Livgardebataljon var på 
“Blaat P arti” og var ved øvelsens start tænkt at være nået frem til et 
punkt i skoven, der ligger vest for Hørsholm Kongevej lige der, hvor 
den krydses af Høsterkøbvej. Kl. 10 om formiddagen begyndte batal
jonen som “Avantgarde" at rykke frem mod GI. Holte over Sandbjerg 
og Rygaards marker. Øvelsen sluttede kl. 14, og da havde bataljonen 
indtaget ”S tillin ger o v e r  A ttemosegaard og  T errainet syd  f o r  GI.Holte".

Det var en af de største øvelser på dansk grund i krigens første år. 
Der deltog i alt 9 bataljoner fodfolk, 1 eskadron Gardehusarer, en artil
leriafdeling og ingeniør- og telegraftropper. Men for lokalbefolkningen, 
som var vidne til den store øvelse, er det ikke sikkert, at den har virket 
særlig voldsom og realistisk. Hver mand måtte nemlig kun medføre fem 
løse patroner og til kanonerne kun 10 løse skud til hver. Det var en af de 
restriktioner, som Hæren var blevet pålagt af Krigsministeriet.

Den 21. september 1914 var krigsretten sat på Vedbæk Hotel under 
forsæde af kaptajn Ivan Carstensen. En af de fire bisiddere var auditør 
Victor Pürschel (1877-1963), den senere så kontroversielle, konservative 
politiker, som i øvrigt endte sin karriere som generalauditør fra 1929 til 
1945. Forseelsen, som forhøret skulle afdække omfanget af, var blevet 
opdaget ved en inspektion, som Overkommandoen havde foretaget den 
22. august af brovagten på Kronprins Frederiks Bro i Frederikssund. 1. 
Livgardebataljon havde siden den 15. august stillet et mindre detache
ment til rådighed for bevogtningen af broen, og den opgave blev løst 
ved, at en korporal og seks menige bestred vagten i to døgn ad gangen. 
Ved inspektionen den 22. august konstateredes det, at tre af de seks 
menige var ude at bade ca. 1.000 meter fra broen. Ifølge den skriftlige 
instruks til brovagten, var det forbudt for nogle af vagterne at fjerne
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M angel på  
Arrastlokaler

En tak f r a  
kompagnichefen

sig fra broen under vagten. Under forhøret indrømmede samtlige af de 
menige, at de havde badet under vagten på broen. Korporalen idømmes 
“5 D age ensom A rrest f o r  T jenesteforsøm m else’’, fordi han ikke skred ind 
overfor dette brud på vagtinstruksen.

Dette er blot et af mange eksempler på de disciplinære straffe, som 
sikringsstyrkens soldater blev idømt. Faktisk blev der idømt soldaterne så 
mange straffe, at “M angelpaa  tilstrækkelige A rrestlokaler” betød, at afso
ningen i mange tilfælde måtte udsættes uhensigtsmæssigt længe. Derfor 
skrev Overkommandoen den 1. oktober 1914 til Krigsministeriet og bad 
om lov til at leje arrestlokaler af de civile Jurisdiktioner i Hørsholm, 
Fredensborg, Hillerød, Helsinge, Frederiksværk, Frederikssund og 
Roskilde.

Kaptajn Ivan Carstensen var kompagnichef for 3. kompagni af 1. 
Livgardebataljon. Han var han vellidt blandt sine soldater, der gav ham 
øgenavnet “Suseren”, fordi alt omkring ham foregik i en susende fart. 
Øgenavnet forfulgte ham resten af hans lange, militære karriere. Ivan 
Carstensen var også ophavsmand til det udtryk, “Al ga n g  fo r e g å r  i løb”, 
der siden er blevet en fast vending i det danske forsvar.13

Den 15. oktober 1914 skulle 1. Livgardebataljon ligesom felthærens 
øvrige enheder skifte til vinterkantonnement, og derfor skulle tre af 
bataljonens kompagnier forlade indkvarteringen i Vedbæk. I den an
ledning indrykkede Ivan Carstensen en lille notits i Nationaltidende,

Kaptajn Ivan Carstensen 
(1871-1949) i 1912. Ivan 
Carstensen var lokalkendt i 
området. Hans svigermor, 
Anna f. de Jonquiéres, enke 
efter grosserer Harald 
Hansen, boede i ’’V illa 
Iron” på Strandvejen 185 i 
Skodsborg. (RA)
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Kaptajn Ivan 
Carstensens tak til 
Vedbæks borgere. 
Notits i National
tidende den 15. 
oktober 1914, for
middagsudgaven. 
(KB)

En Tak. hvori han takkede 
Vedbæks beboere for 
gæstfriheden m.m .14 
Det faldt imidlertid 
O verkom m an doen  
for brystet. Allerede 
samme dag skrev 
Overkommandoen til 
I. Livgardebataljon 
og anmodede bataljo
nen om “a t tilk endegive 
Kaptajn I. Carstensen, 
a t Overkommandoen 

I  f in d e r  saadanne o ffen t- 
lig e H envendelser f r a

enkelte U nderafdelinger uheld ige o g  lid et stem m end e overen s m ed  den m ili
tæ re T jenestegang". M an kunne takke beboerne mundtligt, f.eks. gennem 
den “sted lige Øvrighed'", men offentlige henvendelser bør kun ske “ved  de 
a verste M yndigheders Foranstaltning, f o r  a t d et ikke skal fa a  Udseende af, 
at en ligtiende Im ødekommenhed ikke e r  v is t H ærens ø v r ig e  A fdelinger",15 
Denne hændelse fik dog ingen konsekvenser for Ivan Carstensen. Han 
endte sin militære karriere, højt dekoreret, som oberst og kammerherre 
i 1932.

1. Livcardebatailloos 3. Kompagni 
bringer Vedbæks Beboer« en dybfolt 
ia t  for den cnestaaendu Gæstfrihed o* 

Offervillighed, der er u lvist overfor 
Kompagniet i den Maaned, det bar veret 
indkvarteret i Vedbæk, en Maaned, Kom* 
pagnict altid vil mindes med den største 
Taknemmeli^bcd.

Iran C a r s t e n s e n ,
Kaptajn,

Chef for ]. Livgardcbatailloos 3. Komp.

Livgardens musik
korps i Vedbæk
1914. Den militære 
musik var populær 
hos lokalbefolk
ningen. Livgardens 
musikkorps gav 
flere gange kon
certer forskellige 
steder i kommunen 
i 1914-15. 
(Livgardens histo
riske samling)
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Et fe lt la z a ret i 
Lyngby

Indk varterin g i 
Baraklejre

Den 15. oktober afhentede 4. kompagni Livgardens fane i oberst 
Freieslebens kvarter på Enrum. Klokken halv et marcherede 2., 3. og 4. 
Kompagni fra Vedbæk med Musikkorpset i spidsen for at indtage deres 
vinterkantonnement andre steder. Kun 1. Kompagni blev tilbage i sit 
vinterkantonnement i Vedbæk.

Nede i det krigshærgede Europa gik krigen over i en anden fase i 
løbet af efteråret 1914. Efter slaget ved Marne i slutningen af september 
og efter slaget ved Ypres omkring 1. november 1914 ’frøs’ fronterne i 
Europa fast, og de flyttede sig stort set ikke resten af krigen. I det neu
trale Danmark afspejlede dette sig ved, at “de g la d e augustdage"  var ved 
at være forbi. Befolkningen var ikke længere så ivrige for at yde bidrag 
til fædrelandets forsvar. Der fremkom stadig oftere kritik af soldaternes 
vilkår og de mange genindkaldelser, og henover vinteren begyndte også 
kvarterværterne så småt at beklage sig over de mange indkvarteringer.16

Allerede den 15. august, da Livgarden og andre enheder blev lagt i 
kantonnement omkring København, blev der oprettet et feltlazaret på 
landbrugsskolen i den nordlige udkant af Lyngby. Overkommandoen 
indgik en aftale med skolens ledelse om, at skolens undervisningsloka
ler, elevværelser, køkken og “Gaardsplads og  U denom sbekvemmeligheder” 
blev overladt til Hæren mod en betaling af 50,- kr. om måneden. Skolen 
skulle levere 140 senge med madrasser og ”Skraapuder”, og skolens hus
holderske skulle sammen med tre piger sørge for forplejningen til såvel 
de syge, som til personalet for 30,- kr. om måneden. Men de forhold, 
der på papiret så ideelle ud, viste sig i virkeligheden at være temmelig 
sølle. I slutningen af november måned aflagde ’’Ekstrabladet” besøg på 
feltlazarettet, og den 1. december bragte bladet en stærk kritisk artikel 
om forholdene på stedet.

Bladet berettede, at “de a llerm est p r im itiv e  sanitæ re Hensyn e r  tilside
sa tte”, og at det i “U hyggelig Grad sk orter paa R enlighed”, Under sengene 
står natpotterne, og “den rædselsfu lde Lugt, som  de udsender"  vidner om, 
at de ikke har været tømt i lang tid. Ligeledes påpegede journalisten, at 
det “Vat, som bruges til Forbindingei-, l i g g e r  fr em m e  i de støvede Værelser”. 
Afslutningsvis undrer bladet sig over, at den “M ilitæ rlæ ge, som  in sp icerer 
h v er  M orgen”, ikke for længst har skredet ind.

I den første måneder af sikringsstyrkens indkaldelse var privat 
indkvartering, det såkaldte kantonnement, den dominerende indkvar- 
teringsform. Men i løbet af krigsårene blev indkvartering i primitive 
baraklejre mere og mere almindelig. Her levede de menige soldater ofte 
under primitive og elendige forhold med ringe forplejning. Artiklen i 
Ekstra Bladet er et godt eksempel på den kritik, som visse dele af pres
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G arder dræbt a f  
toget

sen begyndte at rejse overfor soldaternes indkvarteringsforhold og de 
sociale konsekvenser, som indkaldelserne havde.17

1. Livgardebataljons vinterkantonnement, som bataljonen indtog 
fra 15. oktober 1914, var mere spredt end i den foregående periode, 
hvor hele bataljonen lå samlet i Vedbæk. 2. kompagni blev indkvar
teret i GI. Holte og Søllerød, 3. kompagni i Lyngby og Bagsværd, 4. 
kompagni i Frederiksdal, mens 1. kompagni som nævnt blev i Vedbæk. 
Bataljonskontoret blev i første omgang oprettet på Ny Holte Hotel, men 
siden flyttet til villa “Aabo” på Øverødvej.

Skønt krigen i Europa som beskrevet ovenfor var gået ind i en ny 
fase, så frygtede generalerne stadig et overraskelsesangreb mod hoved
staden. Derfor udarbejdedes der mobiliseringsplaner, så enhederne hur
tigt kunne samles for at imødegå et sådant angreb. 1. Livgardebataljons 
fire kompagnier skulle ved mobilisering samles i det tidligere kanton- 
nementsområde i Vedbæk og her afvente ordre om indsættelse.

1. Livgardebataljon stillede dagligt mange soldater til rådighed for 
bevogtningsopgaver. Den 2. november skrev oberst Freiesieben til 1. 
Division og anmodede om, at bataljonen måtte blive lettet for dele af denne 
opgave. Bataljonen afgav dagligt mandskab til at bevogte jernbanebroen 
ved Strandmøllen, Fortunfortet, Dyrehavestillingen, jernbanebroen 
ved Ravnholm, et opholdsrum ved Bavnehøj, Lyngbystillingen, over- 
svømmelseskonstruktionerne ved Lyngby og Haraldslundstillingen. 
Dagligt var 22 befalingsmænd og 214 menige afgivet til vagttjeneste, og, 
som Livgarden påpegede, så gik det ud over uddannelsen og de militære 
øvelser, når omtrent en fjerdedel af bataljonens mandskab ikke kunne 
deltage.

De mange bevogtningsopgaver var da også i længden kedelige og 
trættende for Livgardens soldater. Det er givetvis baggrunden for, at 
garderne af ren kedsomhed greb til ubetænksomme handlinger på deres 
lange vagter. I begyndelsen af december måned 1914 modtog overkom
mandoen således en klage fra Driftsbestyreren ved Lyngby-Vedbæk 
Jernbane over, at de soldater, der siden Verdenskrigens udbrud har 
holdt vagt på jernbanebroen over Mølleåen ved Ravnholm, har “'benyt
tet Opholdet paa Broen til konsekvent a t ød elæ gge a lt Træværket m ed  deres 
K nivba jonetter”. Det var efterfølgende nødvendigt at reparere broen for 
ca. 1.000 kr. Nu havde driftsbestyreren igen konstateret hærværk, og 
havde påtalt det overfor de to vagthavende gardere, som dog nægtede 
at være de skyldige. Driftsbestyreren opfordrede til, at der træffes for
holdsregler, så “dette Ø delæggelsesværk” kan blive stoppet.18

Ved jernbanebroen over Mølleåen ud for Strandmøllen havde
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Garder holder vagt 
på jernbanebroen i 
Ravnholm i februar
1915. Trædækket 
på broen ser pænt 
og ubeskadiget ud, 
men i december 
måned 1914 klage
de driftsbestyreren 
fra Lyngby-Vedbæk 
Jernbane til Over
kommandoen over, 
at de soldater der 
holdt vagt på jern
banebroen, havde 
’’benyttet Op
holdet paa Broen 
til konsekvent at 
ødelægge alt T ræ 
værket med deres 
Knivbajonetter”. 
(RA)

21 gardere og to befalingsmænd vagt i et døgn ad gangen. Der var opstil
let i alt 7 poster, som var på vagt to timer af gangen. Opgaven var, med 
“paasat Bajonet o g  skarp A mmunition i Tasken” at afvise uvedkommende 
personer og skride til anholdelse hvis de havde “tegn e t , fo to g ra fe r e t  e ller  
kortlagt T errainet e l le r  A rm erin gsa rbejd ern e” omkring broen.

Den 7. december 1914 meddelte 1. Livgardebataljon til overkom
mandoen, at garder Teilmann på ulykkeligste vis havde mistet livet 
under vagten på jernbanebroen ved Strandmøllen. Garderen, der gik 
vagt i den nordlige ende af broen, må for sent have opdaget at toget 
kom, for et vidne oplyser, at han “løb fo ra n  Toget f o r  at naa ind i en a f  de 
paa Broen væ rende U dbygninger.; h vo r Posterne skal staa m edens Togene pas
serer". Garderen blev slæbt ca 50 meter af toget og var, da det endeligt 
standsede, “død og  fu ld s tæ n d ig  sønderlem m et" . Næste tog fra Vedbæk “tog  
G arderens Lig m ed  til K jøbenhavn”.'9

Men ellers forløb vinterens indkvartering i Vedbæk stille og roligt 
med vagttjeneste, “ren ligh edsparader” og daglige “øvelser  i K om pagn iet”. 
Den 30. januar 1915 holdt 1. Livgardebataljons 1. kompagni “Fest f o r  d e
res K va r te rvæ r ter” på Vedbæk Hotel, og i en indberetning efter et efter
syn af kvartererne skrev kompagnichefen, at “overa lt f in d e s  Mandskabet 
fo r s v a r l ig t  underb ra gt f o r  Vinteren”. Dog nævner han, at de fleste kvar-
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Soldater fra Livgarden på stranden i Vedbæk 1914. Dagligdagen for soldaterne g ik med 
marchtræning, eksercits, øvelser og de hyppige ’’renlighedsparader”. Under et hvil på 
stranden tiltrækker soldaterne sig tydeligvis lokalbefolkningens opmærksomhed. 
(Telefondirektør Johannsens fotoalbum, HA)

terværter “fin d e r  K ostforp lejn ingen , sæ rlig  K ød og  M argarin e, f o r  utilstræk
kelig o g  erklære d et f o r  um u lig t m ed  den ud levered e Ration a t g iv e  Folkene en 
f o r s v a r l ig  Forplejning".20

Selv om Livgarden holdt fest for sine kvarterværter, så begyndte be- 
Vedbæk lastningen ved at have de mange soldater indkvarteret nok alligevel at
K om m unal- gøre sig gældende hen over vinteren 1914-15.1 marts 1915 skrev forman- 
fo r en in g  den for Vedbæk Kommunalforening, overretssagfører A. Rothenborg,

derfor til overkommandoen, at “Indkvarterin gen  se lv fø lg e lig  har væ ret til 
s to r Byrde f o r  B eboerne i Vedbæk”. I sensommeren 1914 havde der været 
indkvarteret ca. 900 mand i Vedbæk. Fra oktober samme år blev antal
let nedbragt til ca. 265 mand; men i skrivende stund frygtede Vedbæks 
beboere, at der i den kommende sommer vil finde en ligeså stor ind
kvartering sted i byen som sidste sommer. Dermed ville de ikke kunne 
“ fa a  d eres S om m erle jligh ed er ud le jet til K øbenhavnere, da disse e r  bange f o r
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Huslejehjælp 
og velfæ rd  til 
soldaterne

de m ed  Indkvarterin gen  fø lg en d e G ener og Byrder, o g  d e r fo r  foretrækker de at 
tage andre S ted er hen'”. Overretssagfører Rothenborg henstillede derfor 
til overkommandoen, at indkvarteringen i 1915 bliver “saa lille som m u - 
l i g t”, og at han får meddelelse om en eventuel yderligere indkvartering 
så betids, at “v i  i g od  Tid kan træ ffe vo re F orholdsregler o g  søge at ordne 
Indkvarterin gsforholden e på saa praktisk og f o r  B eboerne lem pelig  M aade som  
m u lig t”.21

K v a r t e r v æ r t e r  o g  S o g n e r å d

Indkvarteringen kom for alvor på Søllerød Sogneråds dagsorden hen 
overvinteren 1914-15, fordi de forskellige kommunal- og grundejerfor
eninger i kommunen begyndte at være særdeles aktive i spørgsmålet. 
Men allerede før den store belastning, der lå på kvarterværterne, kom til 
drøftelse på Sognerådets møder, havde rådet måtte tage stilling til andre 
følger af den usædvanlige situation.

Allerede den 12. august 1914 var verdenskrigens følger første gang 
på Sognerådets bord. Der var jo også beboere i Søllerød Kommune, som 
blev indkaldt til Sikringsstyrken, og herved mistede soldatens familie 
jo sin hovedindkomst, da den indkaldte ikke kunne bestride sit dag
lige arbejde under indkaldelsen. Søllerød Sogns Hjælpekasse skrev til 
Sognerådet og bad om tilladelse til at støtte disse familier. Sognerådet 
besluttede på mødet, at man kunne give “U nderstøttelse til de indkaldtes 
H ustru er m ed  et Beløb a f  8 kr. u g en tlig t o g  2 kr. pr. Barn”. Desuden gav 
Sognerådet sin tilladelse til “ind en fo r e t M aksimum a f  15 kr. m aaned lig t 
pr. Familie a t uddele Huslejehjælp til de Indkaldtes F am ilier”.

På Sognerådets møde den 18. november 1914 behandlede man en 
henvendelse fra 1. Livgardebataljon, der anmodede om tilladelse til, at 
soldaterne kan få lov at benytte de kommunale badeanstalter i Nærum 
og N y Holte, for soldaterne skulle gerne have mulighed for “et va rm t 
Bad h v e r  8. e ller  14. Dag". Sognerådet gav 1. Livgardebataljon lov til 
at benytte badeanstalterne mod, at de afholdte de “h erm ed  fo rbundn e 
Udgifter". Rent praktisk skulle bataljonen tage kontakt til formanden for 
skoleudvalget, gartner Hindberg på Enrum, og med andre ord var der 
tale om, at soldaterne fik lov til at benytte badefaciliteterne på en eller 
flere af kommunens skoler i henholdsvis Vedbæk, Nærum og Øverød.

I marts måned 1915 bevilligede Sognerådet 40 kr. til koks til op
varmning af “Soldaternes Læsestue i GI. Holte”, men på det tidspunkt 
har spørgsmålet om de mange indkvarteringer i øvrigt overtaget 
dagsordenen.
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Sognerådet 
und er p res

Holte G rund
ejer fo r en in g

R etfær
d ige r e g le r  f o r  
indk varteringen

’’Søllerød Sogns Tidende” udkom i årene 1915 til 1917, og i bla
dets udgave fra den 30. januar 1915 beklagede en læserbrevsskribent,
H. Jacobsen fra Holte, sig over, at indkvarteringerne var ulige fordelt. 
Særligt finder Jakobsen det uforståeligt, “a t Folk, som e je r  Villaer h erude 
og  fr a f ly t t e r  d enne om  Vinteren, fr i ta g e s  f o r  Indkvarteringen , m edens d et hele 
læ gges o v e r  paa de fa s te  B eboere”.22

Sognerådets rolle i forbindelse med indkvarteringerne blev også 
taget op i et indlæg den 27. februar. Her undrer en anonym læserbrevs
skribent sig over, at når Sognerådet på så mange andre områder fordeler 
byrder og ulemper retfærdigt på kommunens beboere, hvorfor det så 
ikke kan lade sig gøre med hensyn til indkvarteringerne. Byrden ved 
indkvarteringen må “bæres a f  h v e r  enkel paa en ganske vilkaarlig M aade”, 
og det er alene overladt til de to sognefogder i kommunen at ordne ind
kvarteringen .23 Men selv om sognefogderne havde “den bedste Villie”, så 
“e r  d et d og i en Villakommune som  Søllerød um u ligt, at d ette ikke a ffød er m e
g en  Vilkårlighed!”. Skribenten slutter med at opfordre til, at Sognerådet 
tager opgaven på sig, og medvirker til at indkvarteringen bliver fordelt 
mere retfærdigt.

I bladets udgave fra den 6. marts 1915 berettede formanden for Holte 
Grundejer- og Kommunalforening, overlærer Josef M øller fra Øverød 
Skole, at der havde været afholdt et fællesmøde for 15 grundejer- og 
kommunalforeninger fra Københavns omegn med det formål, at for
mulere en henvendelse til Indenrigsministeren og Forsvarsministeren.24 
Henvendelsen opfordrede dels til, at betalingen til kvarterværterne blev 
forhøjet, dels til at det skulle “paa læ gges d e indkvarterende M yndigheder 
a t v ise s tø r re  Skønsomhed og  en s tø r re  Forstaaelse a f  a t K va rtervæ rtern es  
økonomiske fo rh o ld  og  P ladsforholdene i E jendom m ene b liv er ta get m ere i 
B etra gtn in g v ed  d e indkvarteredes Fordeling til K va rtervæ rtern e , end  h id 
til e r  sket”. T il slut oplyser Josef Møller, at grundejerforeningerne har 
opfordret til, at man omordnede den nuværende indkvartering i samar
bejde med Sognerådet og de stedlige grundejerforeninger for at opnå en 
“tilfredsstillende Løsning a f  F ordelingsspørgsm aalet”.

Direktor L. Kjær, der boede i Dronninggårdskvarteret, fore
slog i et brev fra den 8. marts 1915, at Sognerådet henvendte sig til 
Justitsministeriet for at få tilvejebragt mere retfærdige regler for for
delingen af indkvarteringerne. Sognerådet behandlede forslaget på 
sit møde den 17. marts, men forkastede direktørens forslag med ni 
stemmer mod fem. I sit svar til direktør Kjær henviste Sognerådet til 
’’Forordningen af 9. M ay 1806” hvori det blev fastslået, at indkvarte
ringerne skal fordeles af “den civ ile ø v r igh ed”, og at Sognerådet derfor er
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Købmandsfamilien 
Hansen Larsen, 
Stationsvej 16
i Vedbæk, maj 
1915. Familien er 
fotograferet sam
men med de tre 
gardere, som var 
indkvarteret hos 
dem. Livgarden 
blev forlagt til 
Køge-egnen i mid
ten af maj måned 
1915, og billedet 
er sandsynligvis 
optaget i anledning 
af afskeden.
(HA)

“ganske afskaaret f r a  a t kunne g ø r e  nogen Indflydelse gæ ld end e saaledes som  
a f  D em ønsket" P

Debatten om indkvarteringerne ophørte dog ikke med Sognerådets 
henvisning til en lov fra enevældens tid. I en artikel i Søllerød Sogns 
Tidende, 20. marts 1915, udtrykkes der stor undren over, at Sognerådet 
på den måde lægger ansvaret fra sig. Det burde være Sognerådets op
gave at varetage beboernes interesse, og derfor foreslås det i artiklen, at 
man ved næste sognerådsvalg “in terp e llere” hver kandidat for at få klar
lagt, om han er “ub etin get v illig  til paa en h v er  m aade a t va reta ge Beboernes 
interesser, -  uden a t sky U lejlighed".25

En måned senere, den 21. april 1915, er indkvarteringsspørgsmålet 
igen på Sognerådets dagsorden. Professor J.E.V. Boas har indsendt et 
forslag om, at Sognerådet træder til og hjælper med indkvarteringen. 
Endnu en gang afviser Sognerådet at gå ind i sagen. I svaret til profes
sor Boas begrunder man det med, at ‘‘‘'K ommunen e f t e r  a l Sandsynlighed  
b liv er helt e ller  d elv ist f r i t a g e t  f o r  Indk varterin g i den kommende Sommer". 
Afslutningsvis henviser Sognerådet til den ordning, som Søllerød 
Grundejerforening står for, hvor “Foren ingen ha r le je t Villaer til 
Indkvarterin gen  og  g iv e r  B eboerne adgang til m od en r im e lig  B eta ling a t 
ind læ gge Soldaterne i Villaerne". Når Sognerådet ikke ville tage sig af 
opgaven, så måtte private kræfter træde til. Det gjorde de også på et 
andet område, nemlig med hensyn til bespisningen af de indkvarterede 
soldater.
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Peter Christensen fra sikringsstyrken besøger skydepavillonen ved Søllerød Kro. For 
soldaterne, der i foråret 1915 var indlogeret på Mothsgården i Søllerød var der mange 
fristelser på kroen overfor. Det var dog ikke af den grund, men som følge af m ilitærstra
tegiske overvejelser, at sikringsstyrken i maj 1915 blev forflyttet til Køgeegnen. (HA)
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Fælles bespisning 
a f  so ldaterne

Soldaterk varter 
på M othsgården i 
Søllerød

I “Søllerød Sogns Tidende” fra den 23. januar 1915 foreslår en 
læserbrevsskribent, bogholder Hans Bjarne, den senere formand for 
Historisk-topografisk Selskab, at der arrangeres fælles bespisning af de 
indkvarterede soldater. Ifølge Hans Bjarne er det husmødrene, der har 
haft det største besvær under indkvarteringerne. Bespisningen af solda
terne var vanskelig af mange grunde. Blandt andet skulle soldaterne ofte 
spise på andre tidspunkter “end  m an a f  H ensyn til ’F atters’ H jemkomst 
v a r  van t t i l”, og de ensartede fødevarer, som Hæren udleverede, gav 
“H usmoderen m ange B ryd er ier m ed  a t fa a  det in d rette t saa god t som  muligt", 
og endeligt var det et stort arbejde hver dag at smøre de mange stykker 
smørrebrød, hvilket gjorde, at “H usmoderen og  Hendes M edhjx lps K ræ fter 
o fte b lev sat paa en haard p rø v e saadan, a t de bogstavelig  ta lt a ld r ig  havde fr i" .

I en kommentar til Hans Bjarne’s indlæg skrev redaktionen, at grev 
Trampe fra Skodsborg, “har m eddelt, a t han g e rn e  v i l komme til Stede ved  
et m øde f o r  interesserede, f o r  a t g ø r e  Rede f o r  hvorled es m an e r  ga a et f r e m  i 
Skodsborg”, hvor man havde arrangeret fælles forplejning af de indkvar
terede soldater. Grev Just G. Trampe lejede gennem mange år Villa 
Strandly i Skodsborg, Strandvejen 196, og var i en årrække et aktivt 
medlem af Skodsborg og Omegns Kommunalforening.27

Det var ganske alm indeligt under Sikringsstyrkens indkaldelse, at 
de lokale beboere gik sammen og arrangerede den slags fællesforplej- 
ning på velegnede lokaliteter. Hæren leverede madvarerne, som så blev 
tilberedt af husmødrene eller af ansat personale, som det var tilfældet på 
Holte Husholdningsskole (se side 162). Det var en sådan ordning grev 
Trampe havde taget initiativ til at fået etableret i Skodsborg.

Den 17. april 1915 kunne Søllerød Sogns Tidende berette, at det 
udvalg, som Søllerød Grundejerforening havde nedsat, var klar med en 
løsning af indkvarteringsproblemet. Udvalget er “fæ rd ig  m ed  om dan
nelsen a f  M oths G aard’ i Søllerød til Soldaterkvarter", og indretningen 
beskrives i detaljer i bladet: “Messen’ e ller  Spisestuen e r  e t stor, lyst og  
ru m m elig t tr e  Fags Værelse, h vo r d e r  r ig e l ig t  kan dækkes til tred iv e Soldater, 
det e r  m eg e t h y g g e lig t  in d rette m ed  G ardiner og  Skilderier, e t lan g  Bord i 
Værelsets M idte, o g  e t  A nretn ingsbord langs den en e Væg. I  e t særskilt Værelse 
e r  d e r  in d rette t ’M esse’ f o r  K orporalerne. ’B elæ gn in gsstu ern e’ e r  rum m elige  
og lyse, S en gested ern e e r  Træstel m ed  Spiralfjederbunde, til h v e r  S en g lev eres  
en madras, Skraakile o g  Fodstykke, Hovedpude, to á  tre Tæpper, O ver- og  
U nderlagen sam t e t Haandklæde. Køkkenet, h v o r  en kogekyndig K vinde 
v i l  fo res ta a  M adlavningen , e r  fu ld t  m on teret m ed  Kogekar, Spisestel og  
Opvaskningskar, o g  paa Første Sal fin d e s  en sæ rlig  Pudsestue, h vo r Soldaterne 
kan 'bringe klunset i o rd en”.
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Livgarden 
fo r la d e r  Søllerød

M indestenene 
i Sandbjerg 
Østerskov

Bladet fremhæver, at der vil blive lagt vægt på, at “tilberede den ud le
v ered e N atura lieforplejn ing paa en saa afvekslende maade som  m u lig t ”, idet 
grundejerforeningen har indkøbt xalle de Sm aaingred ien ser .; d e r  saa m eg et 
kan bidrage til at g ø r e  Kosten m ere velsm agende og  bryde E nsform igheden”. 
Jo, så var der noget ved at være soldat i Søllerød. Og på den baggrund 
tillod bladet sig da også at konstatere, at Søllerød Grundejerforening 
indtager “Førerpladsen m ed  hensyn til a t komme sin e M ed lem m er til hjælp 
und er de trykkende Indk varterin gsforhold”.

Men måske var det store arbejde helt unødvendigt. I maj 1915 for
lod 1. Livgardebataljon Søllerød for at blive indkvarteret i og omkring 
Køge. Fronterne i krigen nede i Europa var for alvor frosset fast. Det 
var nu en stillingskrig, hvor parterne satsede på at slide hinanden op 
gennem et enormt forbrug af mandskab og ammunition. Det ændrede 
perspektivet for det danske neutralitetsforsvar. Generalerne regnede det 
ikke længere for sandsynligt, at der kunne finde et hurtigt angreb sted 
rettet mod Hovedstaden, så i stedet flyttedes det militære fokus mod at 
etablere en befæstet stilling længere fra København end Estrup-tidens 
fæstning. Det blev den såkaldte Tune-stilling i en linje mellem bunden 
af Roskilde Fjord og Køge Bugt. Med dens etablering blev de m ili
tære aktiviteter trukket væk fra de nære, københavnske forstæder, og 
Søllerød Kommune kom ikke til at opleve flere, store indkvarteringer i 
resten af krigen. Kun ved kysten i Skodsborg og Vedbæk fastholdt man 
en række mindre indkvarteringer frem til 1916.

1. Livgardebataljon forlod Søllerød for at indtage et nyt kantonne
ment i og omkring Køge den 21. maj 1915, og på Søllerød Sogneråds 
møde den 16. juni oplæstes et brev, hvori chefen for Livgarden takkede 
for den “Imødekommenhed og  Gæstfrihed, som e r  b levet 1. L ivgardebatallion 
til d el und er dens ophold i Søllerød K om m une”. Kommunen og dens befolk
ning vendte herefter tilbage til mere normale tilstande uden det store 
m ilitære islæt i dagligdagen.

I dag er der ingen spor tilbage fra de store indkvarteringer i Søllerød 
Kommune, der fandt sted i efteråret 1914 og vinteren 1914-15. Gården 
Egevang er revet ned, det gamle hotel i Vedbæk er ligeledes forsvundet 
og erstattet af et moderne betonhotel. N y Holte Hotel blev nedrevet i 
forbindelse med opførelsen af Holte M idtpunkt i 1970’erne, og de tre 
skoler, hvor soldaterne gik i bad, er ombygget til moderne boliger. Alle 
de steder, hvor en indridset signatur eller lignende kunne have efterladt 
et spor, er væk.

Men i Sandbjerg Østerskov står der en gruppe mindesten, og på to af 
stenene er 2. Livgardebataljons mærke indhugget.28 De er ganske vist fra
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1935 og 1936 og rejst, da en bataljon af Den Kongelige Livgarde under 
efterårsmanøvrerne vendte tilbage til Søllerød Kommune 21 år efter de 
store indkvarteringer under 1. Verdenskrig.

Oberstløjtnant Asger Oswald Adolph (1889-1965) stod i spidsen for 
de soldater, der lå i teltlejr i Sandbjerg Østerskov. Han var chef for 2. 
Livgardebataljon fra 1933 til 1949, men i 1914 var han ung løjtnant og 
delingsfører i 1. Livgardebataljon og havde sammen med 900 andre sol
dater været indkvarteret i Søllerød. Mon ikke at oberstløjtnant Adolph 
har tænkt tilbage på “de glade augustdage” i 1914, da han i 1930’erne lod 
sine soldater opstille den lille gruppe mindesten i Sandbjerg Østerskov?

Mindesten i Sandbjerg Østerskov. Oberstløjtnant A.O. Adolph var chef, da 1. Livgardebataljon i 1935 og 1936 
rejste disse mindesten, men i 1914, da Livgarden lå i Søllerød, var han ung delingsfører og indkvarteret hos 
lokalbefolkningen. (Foto: Christian Reinhold)
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Arkivar Morten Trommer 
1953-2016

Nekrolog v ed  Niels P eter S tilling

Den 13. oktober 2016 døde ark ivar ved  Historisk Arkiv f o r  Rudersdal 
K om m une, M orten  Trommer.; kun 62 å r  gam m el. M orten v a r  e t beskedent, 
m eget p r iva t o g  dybt humoristisk m enneske m ed  e t  s to r t en ga gem en t i lokalhi
storien  i den kommune, h v o r  han lev ed e hele sit liv.

Morten Trommer blev født den 8. december 1953. Hans første år 
blev tilbragt i det nyopførte kommunale storbyggeri, Skoleparken i

Morten (t.v.) 
fotograferet på
Kongevejen med .
en kammerat i 1963 GI. Holte; men allerede i midten af 1950 erne nyttede familien til Holte,
(Privatfoto) hvor de bosatte sig i ejendommen “Holteparkgård” på Kongevejen.
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Her voksede Morten op og gik i skole på den modsatte side af vejen. Han 
sluttede med realeksamen fra N y Holte Skole i 1970 og blev herefter 
helt i tidens ånd biblioteksmedhjælper på Ordrup Bibliotek, mens han i 
1971-73 fulgte aftenholdet på Akademisk Studenterkursus i København.

Efter studentereksamen i 1973 begyndte han i efteråret 1973 på 
Historie-studiet ved Københavns Universitet. Historie læste man i de 
dertil indrettede lokaler på Bispetorvet over for indgangen til Vor Frue 
Kirke, og her mødte forfatteren til disse linjer Morten, idet jeg, ligeledes 
udklækket fra et studenterkursus (Ahm’s), begyndte på studiet samtidig 
med Morten. Nære venner blev vi vel ikke, men vor fælles interesse for 
musik, fodbold og rock’n roll i det sidste år af tresserne - før oliekrisen
- førte os alligevel sammen i en slags skæbnefællesskab.

Det blev et godt år 1973-74 med mange nye bekendtskaber og ople
velser, men et hårdt år i den forstand, at lærerkredsen på Historiestudiet 
mente at være sat i verden for at smadre drømme hos de “måske egnede”. 
Det lagde de på ingen måde skjul på. Og rigtig  var det da også, at de 
store hold med over 100 studerende i auditorier beregnet til 30-40 per
soner ikke ligefrem befordrede lærdommen. For en søgende og rastløs 
sjæl som Morten var forholdene ubærlige, og allerede i 1974 opgav han 
studiet for atter at hellige sig biblioteksarbejdet på Ordrup Bibliotek.

På det tidspunkt boede han i et klubværelse i ejendommen på 
Kongevejen, men flyttede i 1978 til en lejlighed på Sofievej i Holte. 
På samme tid læste Morten italiensk ved Universitetet, og igen 
krydsedes vore veje kortvarigt, da jeg på det tidspunkt var på vej til 
Europauniversitetet i Firenze som kandidatstipendiat. Morten opgav 
italienskstudiet i efteråret 1979 for herefter i en årrække at ernære sig 
som postbud, hjemmehjælper og kontorassistent ved Danmarks metro
logiske Institut. Men først og fremmest var det musikken, der i disse år 
spillede hovedrollen med bandet Zona. Hertil hørte også ejerskabet af 
et musik-forlag Zona Records, men trods udgivelsen af 3 CD’er blev det 
aldrig til det store gennembrud.

Med sin kæreste, Dorthe Meland, købte han i 1989 et ældre hus på 
Morlenesvej i Holte, og dermed forblev han boende inden for et par 
hundrede meter fra det sted, han var opvokset. Morten arbejdede perio
devis på Arkivet på GI. Holtegård i 1990’erne, hvor nærværende skriver 
på det tidspunkt var flyttet ned til Mothsgården som museumsleder, 
men med fortsat ansvar også for lokalarkivet.

Dermed krydsedes vore veje for tredje gang - og denne gang mere 
vedholdende - da Morten langt om længe den 1. februar 1998 blev 
fastansat på arkivet først i en sekretærstilling, men siden som arkivar.

188



Morten med sin familie: fru Dorthe og sønnen August. Foto fra 2008 i forbindelse med 
et rejsegilde på en udvidelse af Dorthe Melands og Morten Trommers hus på Morlenes- 
vej i Holte. (Privatfoto)

Her blev han, selv om arkivet rykkede rundt: Først fra GI. Holtegård til 
Holte Bibliotek og siden fra Holte til Nærum Bibliotek.

Fra 2001 til 2013 stod Morten for den årlige artikel i Søllerødbogen: 
“Det stod i avisen” med udklip fra bestemte års artikler og notitser i lo
kalavisen, Søllerød Tidende. Morten genoptog historiestudiet på Åbent 
Universitet i København i 2005 og var på vej med at skrive et speciale 
om danske lokalaviser, da han i efteråret 2013 blev ramt af sygdom. 
I marts 2014 blev det afsløret som cancer. Hårde tider fulgte med ope
rationer i 2014 og 2015, men i august 2016 blev han erklæret rask og 
for at få glæde af sin efterlønsordning, opsagde han sin arkivarstilling 
pr. 14. december 2014.
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Men sådan skulle det ikke gå. Morten og jeg sagde farvel og på 
gensyn ved min fødselsdag den 12. oktober 2016. V i spøgte lidt med 
Arkivets skæbne uden Morten, men at det skulle ske så brat var ingen
lunde meningen. Intet tyder på, at det var kræftbehandlingen i de svære 
år 2014-15, der tog livet af ham, men hjertet sagde stop en oktobernat
2016.

Morten var i bund og grund en indadvendt person, som man ikke 
kom så tæt på, når det handlede om det private. Her holdt han sig til sin 
Dorthe, sønnen August og nogle få nære venner. Men når det gjaldt hi
storien, sporten, musikken og gamle film, så åbnede han op, og så kunne 
vi i timevis diskutere disse centrale og vigtige emner, hvor Morten og 
jeg i bund og grund havde samme smag og forbehold.

Som arkivar var Morten åben og hjælpsom. Han deltog i mange år 
i Museets projektgruppearbejde og var en flittig indsamler af fotos og 
arkivalier til arkivet. Ligeledes bidrog han til de fleste Søllerødbøger 
med værdifuldt billedmateriale.

Med en kendskab til Morten, der rækker over 40 år tilbage til 1973, 
føler jeg al mulig grund til her at udtrykke ære være Mortens minde - 
det var godt at kende dig - og trist at sige farvel alt for tidligt.

Morten Trom
mer under en 
familiefest i 2015. 
(Privatfoto)
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Rudersdal Museer 
-  årsberetning for 2016

a f  J o n  Voss

Skumringsbillede 
af Mothsgården 
med den nyrestau- 
rerede hovedbyg
ning. (Foto: RM )

G e n e r e lt

2016 blev et travlt og på flere måder godt år for Rudersdal Museer. 
Desværre bød 2016 også på en meget sørgelig hændelse i form af et 
pludseligt dødsfald blandt medarbejderne.

Besøgstallet på Mothsgården steg en anelse i 2016 i forhold til 2015, 
på trods af, at der i 2016 kun blev åbnet én ny særudstilling. I 2017 vil 
der formentlig blive åbnet to nye særudstillinger, hvilket gerne skulle 
medføre en yderligere stigning i besøgstallet. Der blev afholdt mange 
arrangementer både på museerne og uden for murene, eksempelvis mu
seets skov- og landskabshistoriske ture, som vi havde meget stor succes 
med i 2016.
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Luftfoto af krydset 
Kongevejen/Øve- 
rødvej, foto fra 
1939. Fra Historisk 
Arkivs udstilling 
ByBilleder. (HA)

Rudersdal på 
læ rred et

Vedbækfundene 
til Vedbæk

Mens maleriudstillingen “Rudersdal på lærredet” kunne ses hele 2016 
på Mothsgården, blev særudstillingen “SOUVENIR” taget ned i septem
ber, og afløstes af særudstillingen “Tøj til højtid og fest”, som viser et 
udvalg af festlige dragter fra de sidste 100 år, samt et udvalg af søstrene 
Bredas meget fine tøjsamling fra 1930’erne og fremefter. Der blev i 2016 
også vist en Hotspot-udstilling; “Elin Rask -  at male med papir”.

Det lykkedes i 2016 at komme et godt stykke hen ad vejen mod rea
lisering af projekt N y permanent udstilling på Mothsgården, idet Aage 
& Johanne Louis-Hansens Fond gav tilsagn om bevilling på to m il
lioner kr. til projektet. Forud herfor havde KFU bevilget 500.000 kr. 
til projektet, og Museet fik tilsagn om tilknytning af en medarbejder til 
projektet, svarende til ca. 450.000 kr.

For Vedbækfundenes vedkommende bød 2016 på et stort antal rund
visninger og arrangementer -  eksempelvis “Aben Boplads”, foredrag om 
stenalderkost og vold i jægerstenalderen og feriearrangementer såsom 
vildsvinejagt og udgravning af skeletter. Besøgstallet på Vedbækfundene 
faldt en anelse i forhold til i 2015.

Der var også god fremdrift i modningen af projekt Vedbækfundene 
tilbage til Vedbæk, hvor der tidligt på året blev etableret en projektorga
nisation med styre- og projektgruppe, og tilknyttet en projektkonsulent 
fra Kongernes Jelling/Nationalmuseet. Der blev i 2016 bl.a. arbejdet med
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Luftfoto af krydset 
Kongevejen/Øve- 
rødvej, fra slutnin
gen af 1980’erne. 
Fra Historisk 
Arkivs udstilling 
ByBilleder. (HA)

udvikling af projektprofil, og der blev identificeret en meget lovende loka
litet for Vedbækfundene ved Henriksholm. Projektet formes i samarbejde 
med Nationalmuseet, Københavns Universitet og Museum Nordsjælland.

Historisk Arkiv gennemførte ud over det løbende arbejde med ind
samling og registrering blandt andet historiske quizzer, byvandringer 
og “Arkiv på Hjul”- arrangementer i 2016, og ydede en stor indsats i 
forbindelse med Nærum Kulturdag. Året bød også på arkivets udstil
ling “ByBilleder”, om byrummets visuelle udvikling. Der blev i 2016 
arbejdet med forberedelse af Historisk Arkivs flytning til Nordlængen 
ved Biblioteket i Nærum, hvor der skal etableres en ny læsesal og et bib
liotek, hvor Mothsgårdens, Arkivets og andre relevante bogsamlinger 
opstilles sammen i et fint, nyt lokalhistorisk studiecenter.

Ultimo 2016 blev en forskningspublikation om landskabsplanlægning 
publiceret i samarbejde med Københavns Universitet og Frederiksberg 
Stadsarkiv -  Rudersdal Museer/Historisk Arkiv medvirkede til en arti
kel i publikationen om landskabsplanlægning i vort område.

Der blev arbejdet videre med etablering af et nyt forskningstids- 
skrift for de Nordsjællandske Museer -  som har fået navnet “GRANSK. 
Forskning i Nordsjællands Kulturhistorie”. Rudersdal Museer arbejder 
p.t. på to artikler, hvoraf mindst en påregnes fagfællebedømt og udgivet 
i første nr. af tidsskriftet i 2018.
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Rundforbi: 
Museumsleder 
Jon Voss fortæller 
om de røde porte 
og hegn .
(Foto: RM)

De Røde Porte I 2016 blev fremtiden for de to røde porte ved Kørom og Rundforbi 
sikret - dog først efter stor opstandelse i medierne og dialog mellem 
Museet, statsskovdistriktet og foreningen De Røde Porte. Naturstyrelsen 
Hovedstaden har således garanteret bibeholdelsen af disse porte, og for
eningen De Røde Porte hjælper til med drift/vedligeholdelse af portene. 
Foreningen fik ligeledes lov at genetablere to porte af nyere dato ved 
Wesselsminde.

Rudersdal Museer repræsenterede i 2016 fortsat Rudersdal 
Kommune i styregruppen for UNESCO-sitet Parforcejagtlandskabet 
i Nordsjælland, hvor der i 2016 fortrinsvis blev arbejdet med synlig- 
gørelse og formidling af Verdenskulturarvsområdet.

Ø K O N O M I

Økonomien var også i 2016 meget stram, dels grundet store udgifter i 
forbindelse med en fratrædelse mv. ultimo 2016, dels grundet overbudget- 
tering af statstilskud samt de sidste, ekstraordinære udgifter fra restaure
ringen afMothsgården, hvilket samlet set medførte et underskud. Der blev 
pr. ultimo 2016 gennemført væsentlige tilpasninger, som bør medføre, 
at der i løbet af budgetperioden 2017-2020 kan skabes balance i Museets 
driftsøkonomi, både i forhold til underskud og budgettilpasninger.
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M orten
T rom m er

Der plukkes valnødder 
i Mothsgårdens have til 
brug for frem stilling af 
Museets valnøddesnaps. 
Foto: Ole Tage Hartmann 
(RM)

P e r so n a l e

Sabine Thrane tiltrådte i februar som formidlingsmedarbejder på 
Vedbækfundene, og Marlene A. Drewsen tiltrådte i april en stilling som 
arkivar på Historisk Arkiv.

I oktober afgik Arkivets nestor, Morten Trommer, pludselig ved dø
den, til stor bestyrtelse for alle. Morten var en meget vellidt, dygtig og 
erfaren kollega, som i høj grad vil blive savnet.

Vores dygtige it-arkivar og arkivleder Morten Christian Richardt 
forlod os ultimo 2016 til fordel for et job i KMD, efter at have arbejdet 
på Historisk Arkiv i syv år. Registrator Morten M einert blev delvist 
overført til Arkivet, med henblik på at tiltræde på fuld tid på Arkivet, 
når Anders Bank Lodahl vender tilbage fra sin uddannelsesorlov primo 
maj 2017.
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Ved udgangen af 2016 var Rudersdal Museers personale som følger:
Jon Voss:
Birgit Simonsen:

M o t h s g å r d e n

Svend Christensen:

Kirsten Schmidt:
Anders Bank Lodahl:

Morten M einert Jensen: 
Steen Nielsson:
M arian Hvilshøj Garnero: 
Emma Sofie Foss:
Cecilie Bach Stoffer:

H is t o r i s k  A r k iv

Marlene A. Drewsen: 
Christian Kaarsberg: 
Morten Meinert Jensen:

V e d b æ k f u n d e n e

Anne Birgitte Gurlev:

Sabine Thrane:
Mette S. E. Hansen:
Irina A. Báez-Westerberg: 
Ida Lolk Toghøj:
Ju lie Guldbøg Hultén:

Museumsleder
Sekretær

Museumsinspektør,
leder af Mothsgården
Udstillingsarkitekt
Museumsinspektør
(på uddannelsesorlov)
Registrator
Arkitekt
Museumsvært
Tilkaldevikar
Tilkaldevikar

Arkivar
Arkivmedarbejder
Registrator

Museumsinspektør, 
leder af Vedbækfundene 
Formidlingsmedarbejder 
Tilkaldevikar 
Tilkaldevikar 

Tilkaldevikar 
Tilkaldevikar

B e s ø g s t a l  R u d e r s d a l  M u se e r  2 0 1 6  

Besøgende i alt på:______________
Mothsgården: 
Vedbækfundene: 
Historisk Arkiv:

3.779
8.361
1.533*

Samlet besøgstal: 13.673
* H envendelser. Da arkivets udstillinger i 2016 vistes på  eksterne lokaliteter (Hovedbiblioteket, 
Holte Bibliotek, Kulturcenter Mariehøj, B irkerød Idrætscenter), var der ikke statistik over 
antallet a f  besøgende her.
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R u d e r s d a l  M u s e e r s  f a g l ig e  i n d s a t s  i  2 0 1 6

R undvisn in ger

F o r m id l in g

M o t h s g å r d e n

M aleriudstillingen “Rudersdal på lærredet” i hovedbygningen kunne 
ses i hele 2016.

Den 12. april åbnede den lille særudstilling “Elin Rask -  at male 
med papir” i de to udstillingsrum nærmest gadekæret. I slutningen af 
august gik Mothsgårdens medarbejdere i gang med nedtagningen af 
både denne udstilling og den store særudstilling “Alverdens Souvenirs”
-  hvor et utal af souvenirs skulle leveres tilbage til ejerne. Efter intensivt 
udstillingsarbejde kunne den nye særudstilling, “Tøj til højtid og fest”, 
åbnes med en reception den 6. august.

Der blev afholdt en række på forhånd annoncerede rundvisnin
ger i udstillingerne i 2016, men der dukkede ikke mange op til disse 
rundvisninger. T il gengæld var der mange bestilte rundvisninger på 
Mothsgården -  og der var rekordstor søgning til de historiske ture uden 
for murene i 2016 -  to gange i løbet af efteråret 2016 oplevede vi dog at 
have ganske få deltagere, og begge gange skyldtes det formentlig, at lo
kalavisen mod sædvane ikke havde bragt vores pressemeddelelser, hvilket 
også gjorde sig gældende for flere arrangementer på Vedbækfundene.

Juleturen i Rude skov ultimo 2015 blev aflyst, da vejret var meget 
dårligt, og der kun var få tilmeldte. Det viste sig senere, at der dukkede 
en hel del op, som ikke havde meldt sig til, så turen havde godt kunnet 
gennemføres alligevel. I stedet blev turen gennemført som nytårstur 
søndag den 10. januar 2016, uden tilmelding og med overvældende suc
ces -  68 deltagere. Med baggrund i dette blev det besluttet ikke længere 
at have tilmelding til arrangementerne, da man alligevel ikke kan regne 
med deltagerantallet. Samtidig har publikum mulighed for at deltage 
med kort varsel uden tilmelding. Dette har fungeret rigtig  fint i løbet 
af 2016.

Søndag den 6. marts var der rundvisning på Søllerød kirkegård; 
rundvisningen var velbesøgt trods blæst og tøsne. Søndag den 1. maj 
bød på historisk vandretur i Geelskov -  en stor succes med 60 deltagere.

Søndag den 29. maj var der historisk vandretur til Næsset og 
Næsseslottet. Der var tale om en premiere, som både bød på mange 
deltagere (34) -  og endnu flere, særdeles blodtørstige myg!

197



Farvel til særudstill ’Alverdens Souvenirs1 forberedelserne til Tøj til Højtid og fest er begyndt. (RM )
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Cykeltur i 
Rude Skov

Børn til bueskyd
ning ved Hop og 
Rock på Rudegård 
Stadion 2016. 
(RM )

Onsdag d. 8. juni afholdt museumslederen sammen med Søren P. 
Petersen en historisk vandretur ved Stampen og Raadvad, i samarbejde 
med HistTop, og søndag den 12. juni gentog Rudersdal Museer den hi
storiske cykeltur i Jægersborg hegn, som fortsat har et stort publikum 
(27 deltagere).

Torsdag den 11. august var der aftenvandring i Søllerød by, desværre 
med kun 2 deltagere.

Søndag d. 28. august blev der afholdt historisk cykeltur i Rude Skov, 
i silende regnvejr, men dog med 21 deltagere, og mandag d. 3. oktober 
afholdt museumslederen en vandretur i Jægersborg Hegn, Rundforbi- 
Kørom tur-retur, i samarbejde med HistTop. De ca. 50 deltagere hørte 
om Parforcej agten og de røde portes historie mv.

Som sidste, udendørs arrangement i 2016 holdtvi søndag d. 9. oktober 
Historisk Cykeltur i Jægersborg Hegn og Dyrehave -  den såkaldte kon
geetape med en afstikker til Eremitagen mv. -  pressemeddelelsen var
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dog ikke blevet bragt, og der var kun syv deltagere.
Medarbejdere fra Nyere tid/Mothsgården deltog også i et Golden 

Days-arrangement med fokus på arkitekturhistorie i 2016, ligesom 
medarbejdere fra alle Rudersdal Museers afdelinger medvirkede til 
afviklingen af arrangementet Hop og Rock for Rudersdal Kommunes 
skoleklasser.

Der er i 2016 fortsat blevet udsendt halvårlige, samlede programmer 
for udstillinger og formidlingsarrangementer på alle tre afdelinger, og 
vi får fortsat mange positive reaktioner på programmerne.

Hvad angår skoletjeneste på Mothsgården, blev der i 2016 udviklet 
undervisningsmateriale til besøgende klasser i maleriudstillingen, og 
Mothsgården havde besøg af et mindre antal klasser. Det er ikke alle 
særudstillingerne, der er lige egnede til skoletjenesteforløb, og vi ser 
frem til at udvikle nye tilbud, når den permanente udstilling i hoved
bygningen realiseres.

På Rudersdal 
Museers bod ved 
Hop og Rock 
2016 kunne de 
besøgende børn 
lære at spille det 
gammeldags kug
lespil K link med 
glaskugler. (RM )
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V e d b æ k f u n d e n e

2016 var et godt år på Vedbækfundene. Museumsafdelingen blev besøgt 
af i alt 8.361 museumsgæster.

Den permanente udstilling, “Vedbækfundene -  et jægerfolk for 7000 
år siden”, er det store trækplaster på Vedbækfundene. Den tiltrækker 
besøgende fra både lokalområdet og hele Storkøbenhavn samt danske og 

Fund f r a  udenlandske turister og forskere. Udstillingen ’’Fund fra Motorvejen”
M otorvejen  blev også godt besøgt i 2016. Der er stor interesse blandt de lokale bor

gere for de arkæologiske udgravninger i forbindelse med udvidelsen af 
Helsingørmotorvejen, og for de mange fine oldtidsfund, som Museum 
Nordsjælland har gjort ved udgravningerne.

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

Januar og begyndelsen af februar bød på arrangementet Lys og Mørke 
i jægerstenalderen, som er et arrangement udbudt til Rudersdal 
Kommunes børnehaver som en del af kulturpakken Smag på Kulturen. 
Det var sidste år med dette arrangement; børneområdet skal spare li
gesom alle andre og har derfor ikke råd til at betale for det mere. Vi vil 
selvfølgelig stadig få besøg af børnehaver fra kommunen, hvor de bare 
vælger at betale for omvisning af egen kasse.

Både børn og voks
ne legede arkæolo
ger i efterårsferien 
på Vedbækfundene. 
(RM )
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Glassene ved jægerstenaldergravene skulle af ved Danmarks Radios optagelser 
på Vedbækfundene til “Historien om Danmark”. Nationalmuseets konservator 
Peter Henrichsen overvågede derfor optagelserne. Han gjorde også gravene 
klar til udstilling, dengang Vedbækfundene åbnede i 1984. (RM )
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V ildsvinejagt

DR på
Vedbækfundene

Skoleklasser på 
besøg

Der blev afholdt bornefødselsdage med omvisning i januar og i 
august. I vinterferien blev der afholdt “Vildsvinejagt i vinterferien” -  
et arrangement, som vi har gentaget i nogle år. Men der kommer hele 
tiden nye børn, som synes det er sjovt. Der blev afholdt Aben Boplads 
d. 4. september, med bueskydning, flinteværksted mv., og i efterårsferien 
gentog vi det populære arrangement “Leg arkæolog for en dag -  prøv at 
udgrave et menneskeskelet”.

Herudover blev der i løbet af året afholdt et antal faste rundvisnin
ger -  familie- og aftenomvisninger, og leder af Vedbækfundene, Anne 
Birgitte Gurlev, holdt desuden to foredrag i 2016; et om stenalderkost og 
et om vold i jægerstenalderen.

Onsdag d. 21. december foretog DR optagelser på Vedbækfundene 
med skuespiller Lars Mikkelsen, som skulle stå inde ved gravene. DR 
har også optaget grav 8 (kvinden med barnet på svanevingen), men 
havde nu valgt at prioritere Vedbækfundene højere, hvorfor de også 
ville optage ved de tre andre grave. Vi får altså gratis omtale af museet 
i bedste sendetid søndag aften kl. 20 -  første afsnit af DR’s “Historien 
om Danmark” med Vedbækfundene ruller over skærmen formentlig i 
begyndelsen af april 2017.

Vedbækfundene afsluttede 2016 i fin stil -  med Nissejagten. Der var 
349 deltagere, og vinderen vandt en af butikkens puder med dyremotiv. 
Nissejagten løb til 30. december. Vi overvejede, om vi i 2017 skulle 
afslutte nissejagten før jul. Men der kom også børn på nissejagt mellem 
jul og nytår. Så næste år vil vi også lade den køre lige til nytår.

S k o l e t j e n e s t e

Masser af skoleklasser, børnehaver og andre grupper på Vedbækfundene 
betød sammen med Musikskoleprojektet, at der var meget travlt i 
Vedbækfundenes skoletjeneste, i særdeleshed i sidste halvår af 2016. Der 
var rigtig  mange bestillinger, og det kunne være svært at finde dage 
til skolerne, da vi jo også har mange bestillinger fra skoler uden for 
Rudersdal Kommune. Men det har været dejligt, at så mange skoler og 
børnehaver bruger Vedbækfundene!

I 2016 havde Vedbækfundene 121 omvisninger af skoleklasser, bør
nehaver eller andre grupper. Herudover gik 54 klasser, børnehaver 
og andre grupper selv rundt. Det store antal, der selv har gået rundt, 
dækker dels over nissejagter, som får en kort introduktion til udstil
lingen og jægerstenalderen, og får en lille historie om Gammel Nisse 
og det mærkelige fænomen, at der lige pludselig er nisser over det hele.
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Tallet dækker også over de mange 5. klasser, der er kommet anden 
gang på Vedbækfundene for at opføre deres musik i forbindelse med 
Musikskoleprojektet.

M u s ik s k o l e p r o j e k t e t

Projektet “Find din historie” er en del af Aben Skole i Rudersdal 
Kommune. Vedbækfundene samarbejdede med Rudersdal Musikskole 
om projektet, hvor Vedbækfundene fik besøg af 23 af Rudersdal 
Kommunes 5. klasser. Musikskolen havde søgt og fået 150.000 kr. i 
støtte fra M inisteriet for Børn, Undervisning og L igestilling til pro
jektet “Musikalske Skabelsesprocesser”, som er et samarbejde mellem 
fagene musik, historie og dansk. Projektet gik ud på, at klasserne kom 
på besøg på Vedbækfundene og fik inspiration til at arbejde med emnet 
i historie og dansk. De kunne så vælge at skrive nogle fiktive historier 
eller arbejde med den kulturhistoriske viden. Derudover fik de besøg

Børn fra Høster
køb Skoles 5.A. 
havde omsat deres 
besøg på Vedbæk
fundene til stem
ningsfulde toner på 
akkordeon. (RM )
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Kulturm inister Bertel Haarder får sammen med børn og lærere fra Høsterkøb Skole 
omvisning af Vedbækfundenes leder Anne Birgitte Gurlev i forbindelse med Aben 
Skoledag. (RM )

af musikprofessor Mogens Christensen i skolerne, hvor børnene ud fra 
de ’’stenalderindtryk” de havde fået på Vedbækfundene sammen med 
Mogens Christensen skulle skabe noget musik. I uge 46 fik vi efter åb
ningstid besøg af alle klasserne, som i små hold skulle op sammen med 
Mogens Christensen og opføre deres musik inde ved gravene for deres 
familier - forældre, bedsteforældre eller søskendebørn.

I forbindelse med projektet fik vi besøg på Vedbækfundene d. 22. 
K ultu rm i- september af kulturm inister Bertel Haarder: Først blev der spist mor-
nisteren  på  genmad med ministeren og talt om projektet, hvorefter Bertel Haarder
Vedbækfundene overværede, at 5 A fra Høsterkøb Skole spillede musik på Vedbækfundene

-  den musik, de havde skabt ud fra deres indtryk. Det var en spændende 
og rørende oplevelse.
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ByBi/leder

F redn ing og 
byplan læ gning

H is t o r is k  A r k iv

Søllerødbogen blev udgivet i foråret 2016. Som sædvanlig udførte arki
vets medarbejdere et stort stykke arbejde i forbindelse med tilvejebrin
gelse af fotografier mv. til billedsiden.

Der blev afholdt Arkiv på hjul på Plejecentret Byageren d. 11. april, 
hvor medarbejdere fra Arkivet og Museet besøgte Byageren i Nærum og 
fortalte om høst og høstskikke i gamle dage. Der blev desuden fremvist 
fotos og diverse genstande.

Arkivudstillingen ByBilleder kunne fra september opleves på 
Birkerød Bibliotek. Udstillingen er en fotoudstilling om byrummets 
visuelle udvikling, med fokus på Holte og Birkerød med en række “før 
og nu”-fotos. I midten af december blev udstillingen flyttet til Holte 
Bibliotek.

Nærum Kulturdag 2016 blev afholdt i starten af juni, og var igen i år 
en stor succes med masser af deltagere og besøgende samt sjove events; 
Arkivets medarbejdere holdt sammen med biblioteket styr på en stor 
del af det praktiske arbejde, og Rudersdal Museer havde en stand, hvor 
man kunne gætte, hvad forskellige historiske genstande har været brugt 
til. Forberedelserne til Nærum Kulturdag 2017 kom godt i gang i 2016; 
Rudersdal Museer er repræsenteret ved Arkivet, som sidder i koordine
ringsgruppen og planlægger kulturdagen.

Medarbejdere fra Arkivet og Museet afholdt en byvandring i Nærum 
den 30. oktober. Der var syv deltagere, som alle havde en god dag.

Historisk Arkiv forberedte i slutningen af året i samarbejde med Jens 
Bruhn en udstilling i anledning af Søllerød Jazzklubs jubilæum primo
2017. Arkivet lånte og scannede en lang række af Jens Bruhns fotos fra 
jazzklubbens historie. Det er disse fotos, der danner udgangspunkt for 
udstillingen.

F o r s k n in g

Rudersdal Museer/Historisk Arkiv fortsatte i 2016 samarbejdet med 
HOKA (Hovedstadsområdets Kulturhistoriske Arkiver) og Københavns 
Universitet, Landskabsarkitektur og Planlægning om forskningsartik- 
len “Fredning som middel i byplanlægningen i Søllerød Kommune 
1938-1970” til antologien “Hovedstadsmetropolens grønne områder”. 
Forskningsartiklen beskriver og analyserer by- og landskabsplanlæg
ningen, herunder de omfattende fredningstiltag i Søllerød Kommune, 
og inddrager planlægnings- og fredningsarbejdet i Birkerød Kommune 
i et perspektiverende afsnit.
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Artiklen blev udarbejdet i samarbejde med Caspar Christiansen 
(Frederiksberg Stadsarkiv) og Henrik Vejre (professor ved Københavns 
Universitet). Artiklen er fagfællebedømt og udkom ved årsskriftet 
2016/2017.

Herudover arbejdedes der på Rudersdal Museer med to forsk- 
ningsartikler, som omhandler hhv. Jægersborg Dyrehave og Hegns

Kenny Drew, 
Søllerød Jazzklub 
1987. Ét af de 
mange fotos, som 
arkivet modtog 
fra jazzklubben i 
2016, hvor Arkivet 
arbejdede med 
forberedelse af 
en vandreudstil
ling om Søllerød 
Jazzklubs historie. 
Foto: Søllerød 
Jazzklub. (RM)
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Bryllupskjoler og en enkelt præst i bryllups- 
rummet. Særudstillingen: Tøj til Højtid og 
Fest. (RM )

Dåbskjole brugt første gang i Birkerød Kirke 
1907, senest brugt i år 2000. (RM )

Brudekjole med bolerojakke og slør fra bryl
lup i Birkerød kirke 1965. Afleveret til museet 
i forbindelse med årets særudstilling. (RM)

Brudekjole brugt i Søllerød kirke 1964. 
Afleveret til museet i forbindelse med årets 
særudstilling. (RM )
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Carl W ennemoes

G ravm inde
r eg is tr er in g

historie og formidlingen af jægerstenaldergrave. M indst én af artiklerne 
påregnes indleveret til fagfællebedømmelse ultimo 2017, med henblik 
på publicering i 2018 i de nordsjællandske museers nye forskningstids- 
skrift -  “GRANSK. Forskning i Nordsjællands Kulturhistorie” - som 
Rudersdal Museer, Furesø Museer, Helsingør Kommunes Museer og 
Museum Nordsjælland arbejder på at realisere.

I n d s a m l i n g , r e g is t r e r in g  o g  b e v a r in g

For andet år i træk var tilvæksten af genstande til museets samling præ
get af en stor aktiv indsamlingskampagne. Som del af forberedelsen til 
særudstillingen Tøj til Højtid og Fest efterlyste museet fotos og be- 
klædningsstykker, der kunne fortælle om udviklingen af tøjet til livets 
højtider gennem de seneste hundrede år. Et område og en periode, der 
tidligere havde været dårligt repræsenteret i museets samling.

Interessen var stor og udover omkring hundrede fotos - primært 
bryllupsbilleder - modtog museet blandt andet to dåbskjoler, fem kon
firmationskjoler, syv brudekjoler samt flere interessante selskabskjoler. 
Den ældste kjole var fra 1907 og den nyeste fra 2011. Særligt glædeligt 
ved indsamlingskampagnen var, at museet herved også kraftigt fik 
udbygget sin samling af dragter fra den tidligere Birkerød Kommune.

Ved siden af indsamlingskampagnen modtog museet også flere 
interessante genstande i løbet af året. Herunder en flot stentryksten 
brugt til at fremstille etiketter til citronlemonadeflasker til den relativt 
kortlivede Mineralvandsfabrik Set. Ansgar. Fabrikken blev startet af 
Herbert Christensen i 1913, og lå i Ravnholm skov mellem Nymølle og 
Nærumbanens krydsning af Mølleåen. Herbert var søn af den navnkun
dige grosserer Alfred Christensen fra Nærum. Fabrikken eksisterede 
kun et par år og fremstillede forskellige former for mineral- og soda
vand. For at lukrere på varemanglen under Første Verdenskrig forsøgte 
Herbert Christensen sig også en overgang med at fremstille mousse
rende vin på fabrikken.

Museets samling af topografisk kunst voksede også i det forgangne 
år. Bl.a. med hele fem værker af Birkerød-maleren Carl Wennemoes og 
tre værker af Holte-maleren Alexander Klingspor.

Et helt andet aspekt af registreringen er gravminderegistrering, 
hvor Rudersdal Museer i 2016 fortsatte det gode samarbejde med 
kommunens driftsafdeling og med Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og 
Museum om registrering af bevaringsværdige gravminder på Rudersdal 
Kommunes kirkegårde, herunder de løbende, halvårlige besigtigelser.
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M onum enter

Der er i løbet af de sidste par år, delvist på grundlag af eksisterende 
registreringer, delvist som pionerarbejde blevet udarbejdet en særdeles 
grundig og meget fint fotodokumenteret fortegnelse over de bevarings- 
værdige gravminder på Søllerød Kirkegård mv., som efterfølgende er 
indsendt til Nationalmuseet til godkendelse. En national database over 
bevaringsværdige gravminder påregnes etableret i 2017/2018, således at 
det forhåbentlig snart vil kunne lade sig gøre at få offentliggjort det 
omfattende materiale på hensigtsmæssig vis.

K a p i t e l  8 -  a r b e j d e t

I forbindelse med Rudersdal Museers lovfæstede varetagelse af kapitel 
8-opgaverne inden for nyere tid, gennemgår Museet løbende bygge- 
sagslister og lokalplanudkast mv. fra Rudersdal Kommunes byplanaf
deling, ligesom Museet tager del i forberedelsen af fredninger, kom
muneplan mv. Museet arbejder her for at sikre kommunens fysiske, 
kulturhistoriske værdier, både hvad angår bygninger og sammenhæn
gende kulturmiljøer.

Der blev i 2016 behandlet et stort antal sager og afgivet adskillige 
indsigelser, ligesom der blev arbejdet videre med optimeringen af pro
cedurerne og samarbejdet med Byplan.

Historiske monumenter er naturligvis også en væsentlig del af vores 
kulturarv, og Rudersdal Museer deltager derfor i Partnerskabet til be
varing af historiske monumenter i Rudersdal Kommune, som det i 2016 
lykkedes at få aftalt genopsætning/restaurering af den væltede Wevers 
Vase samt restaurering af Carls Kilde, begge ved Enrum, med de invol
verede parter.

A r k iv a r b e j d e t

Historisk Arkivs daglige arbejde består fortrinsvis af indsamling, re
gistrering og tilgængeliggørelse af arkivalier, herunder behandling af 
diverse henvendelser.

Hylderne på Historisk Arkivs magasiner blev fyldt godt ud i løbet 
af det forgangne år. Den kommunale samling voksede især i kraft af 
to store afleveringer. Den ene af disse afleveringer var samtlige per
sonalesager fra perioden frem til 2005 fra både Birkerød og Søllerød 
kommuner. Da vi i Rudersdal Kommune totalbevarer personalesager, 
var der tale om en hel del -  ca. 30 hyldemeter! Den anden var vand
forsyningen i Søllerød Kommunes omfattende samling af arkivalier
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Fotos f r a  
Søllerød  
Jazzklub

Leder af Moths
gården, Svend 
Christensen, for
tæ ller om Frederik 
VIFs grotte på den 
historiske cykeltur 
i og omkring 
Jægersborg Hegn. 
(RM )

fra perioden 1907-1997. Arkivet fik i 2016 afsluttet registreringen af en 
større aflevering af børnesager fra Skole og Familie samt en række sager 
fra Beskæftigelse.

Den lokalhistoriske samling oplevede også en løbende tilvækst af ar
kivalier og fotos, postkort mm. De fleste var enkeltstående mindre afle
veringer fra arkiverts brugere. Blandt de større afleveringer kan nævnes 
samlingen af fotos fra Søllerød Jazzklub. I alt blev 373 fotos fra klubben 
scannet og registeret. Disse fotos dannede efterfølgende grundlaget for 
arkivets vandreudstilling om jazzklubben i anledning af klubbens 40 års 
jubilæum i starten af 2017.

IT- arkivering er også en væsentlig del af Arkivets virke. Arkive
ringen af it-systemet Bosted, der indeholder persondata fra blandt andet 
kommunens bosteder, indledtes i 2016. Der blev efter flere års forbere
dende arbejde, blandt andet af arkivet, indgået aftale med en leverandør 
omkring arkiveringen af kommunens ESDFI-system, Acadre. Det er en 
proces, der vil lobe over det næste års tid.

Arkivet har desuden været til indledende møder med forvaltningen 
vedrørende en kommende arkivering af it-systemet KMD-Sag.



Lokale
komponister

Besøg på  Im 
m igran tm useet

Årsberetning for 
Historisk-topografisk Selskab 
for Søllerødegnen 2016

A f Anita Mikkelsen

Den årsberetn ing, som  fø lg e r  på de næste s id er  besk river na turligvis, hvad  
d e r  e r  sket i Selskabet i å r et 2016. D et kan o fte fø le s  lan g t væk, n å r det fø r s t  
udgives og læses i maj/juni m åned 2017 -  ikke m indst nå r den store b eg iv en 
hed, Selskabets 15 års ju b ilæ um  i begyndelsen  a f  2011 va r m eg et markant og  
huskes. D ette a rran gem en t v i l na tu r ligv is b live om talt om h ygg e lig t i årsberet
n in gen  næste år, m en  j e g  f ø l e r  d og tra n g  til, a t denne b egivenh ed  også nævnes 
i år, h e r  i ind ledningen . Det blev e t d e jlig t ju b ilæ um  m ed  deltagelse a f  m ange 
g la d e m ed lem m er .; som ga v  udtryk fo r, a t det e r  væ sen tligt, hvad  Selskabet stå r  
f o r  o g  le v e r  op til, n å r d et v ed  a rran gem en ter o g  bøger udbred er kendskab til og 
vækker interesse f o r  Søllerødegnens historie. D et takker bestyrelsen for.

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

Der er i løbet af 2016, i lighed med de senere år, blevet tilbudt medlem
merne en stor og mangfoldig buket af arrangementer. De finder sted i 
de fleste af månederne, dog ikke i de aller mørkeste og når vi alle holder 
sommerferie. Ellers har de i 2016 været lagt jævnt hen over året med 
skyldig hensyn til vejret og lyset -  foredrag i den mørkere tid og byvan
dringer, mens det er lyst og lidt varmt.

Den 23. februar nød mange af medlemmerne den dejlige musik skabt 
af lokale komponister. Det var organist Klaus Lyngbye, der fortalte 
om den musik og de komponister, der havde boet og komponeret på 
Søllerødegnen, Hartmann, Grieg med flere, og naturligvis fik vi fine 
prøver på det gennem Christine Reuthers smukke sang.

Det blev en anden emnekreds, der mødte os ved det første besøg 
uden for kommunen i dette år, da vi besøgte Immigrantmuseet i Farum 
Kulturhus. Det er ikke noget stort museum, men med et meget vigtigt
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Klaus Lyngbye 
fortalte om lokale 
komponister og 
gav eksempler på 
deres kompositio
ner sammen med 
Christine Reuther. 
(Foto: Søren P. 
Petersen)

“T yven”

budskab om den indvandring, Danmark har haft og i særdeleshed havde 
i 2015-2016. To hold blev efter hinanden vist rundt af museumsinspek
tør Susanne Krogh Jensen og fik fortalt om, hvorledes mennesker fra 
mange forskellige lande, Tyskland, Polen, Holland, Sverige og mange 
flere gennem Danmarkshistorien er blevet integreret og har bidraget 
til Danmarks udvikling -  sat inde i den aktuelle situation. Det er et 
spændende museum.

“Tyven” var titlen på et 
foredrag, som interesserede 
mange af medlemmerne, og 
som også er titlen på historiker 
og professor U lrik  Langens 
bog om tyveriet af de uer
stattelige guldhorn, som blev 
smeltet om i en lille lejlighed

’’Tyven” var titlen på U lrik  Langens 
bog og foredrag. (Foto: Søren P. 
Petersen)
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i København. U lrik  Langen beskrev for en meget lydhør forsamling 
historien om degnesønnen, der endte som falskmøntner og tyv, og 
hvorledes denne ugerning kunne finde sted.

GI. Holte Byvandringer i vores nærmiljø er meget populære. Mange medlem
mer ønsker at deltage også flere, end vi er i stand til at få plads til. Det 
skal helst være muligt at høre, hvad der bliver fortalt og at kunne komme 
rundt. V i forsøger derfor at dublere turene, men det kræver velvilje fra 
rundviserne og fra stederne, vi besøger. I foråret havde vi to meget vel
lykkede vandringer med 40-50 deltagere. Det oprindelige Holte, nu GI. 
Holte og GI. Holtegård blev det første udflugtsmål, og det andet blev 
Holte Stationsvej og Rådhuset. I sig selv gav bynavnene anledning til, at 
Niels Peter Stilling, som var omviseren, kunne fortælle, hvorfor byerne 
hedder, som de gør. Det var spændende i GI. Holte at få forståelsen af, 
hvordan den oprindelige landsby havde ligget og for mange at se udnyt-

En stor og interesseret gruppe af medlemmer lytter til fortællingen om GI. Holtegård. 
(Foto: Søren P. Petersen)
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teisen af bygningerne i dag. Vi besøgte den nuværende Egebækgård og 
blev meget gæstfrit modtaget i den gamle Holte Kro på Attemosevej hos 
Hans-Henrik Sachs, som kunne vise de stadigvæk eksisterende rum, 
som havde været anvendt til optræden, bibliotek og kro. Thurahs GI. 
Holtegård og have taler for sig selv.

Holte og Turen langs Holte Stationsvej blev ledet og fortalt dels af tidl.
Rådhuset arkivar i Historisk Arkiv, Lars Bo Hansen og af Niels Peter Stilling.

Byvandringen blev suppleret af gamle billeder fra stedet, som kunne 
ses dels digitalt på smartphones dels ved medbragte billeder. Mange af 
medlemmerne havde kendskab til, hvorledes Stationsvej og Holte havde

På besøg i Byrådssalen på Rådhuset. (Foto: Søren P. Petersen)
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Tur langs 
M ølleåen

Vedbæk

P arforceja gt-
landskabet

Parforcejagtland- 
skabet i Nordsjæl
land var emnet 
for Jette Baagøs 
foredrag. (Foto: 
Søren P. Petersen)

set ud i deres barndom og kunne bidrage til fortællingen. Turen blev 
afsluttet på Rådhuset, hvor Selskabet havde fået lejlighed til at besøge 
byrådssalen, beundre Arne Jacobsens arkitektur og høre om tilblivelsen 
samt nyde en lille forfriskning.

En dejlig aftentur i den første sommermåned gik langs Mølleåen -  i 
rækken af ture, der følger Mølleåen og dens historie. Denne gang var 
det koncentreret omkring Stampen og Rådvad med museumsleder Jon 
Voss og næstformand Søren Petersen som fortællere. Møllerne stam
mer tilbage fra 1300-1400 tallet og har været brugt som industrimøller 
til fremstilling af tekstiler, til våben, til værktøjer og ikke mindst til 
krudtfremstilling helt frem til midten af 1700-tallet. Spændende var 
også Søren Petersens beskrivelse af klædefabrikken Godthåb, der nu er 
totalt udslettet.

Vedbæk By var også rammen om en tur nedad Vedbæk Stationsvej 
genoplevet af Birgitte Bojsen-Møller og Per Kaare Andersen, der delte 
ud af deres mange erindringer fra et langt liv levet i Vedbæk. Axel 
Bredsdorff stod for turen, som gik ned om stranden og dens bygninger 
for at ende inde i den meget spændende stationsbygning fra 1897 til et 
glas vin.

I sommeren 2015 kom Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland 
på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Jægersborg Hegn blev
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Kørom Porten. 
(Foto: Søren P. 
Petersen)

De røde Porte

optaget som en del af det. Det var naturligvis et emne, som Selskabet 
ønskede at sætte fokus på. Tidl. museumsdirektør Jette Baagø fo rjag t
og Skovbrugsmuseet fortalte i et fængslende foredrag i september om 
dette unikke landskab lige uden for vore døre og den fantastiske og 
barske parforcejagt, der har været praktiseret i vores skove her omkring.

Helt i forlængelse af dette foredrag gik museumsleder Jon Voss en 
vandring gennem “De røde Porte”, som fik en særlig aktualitet, da 
Skovstyrelsen begyndte at fjerne dem i begyndelsen af året. Det blev 
heldigvis forhindret og en gruppe engagerede borgere har taget sig af 
sagen. På turen fortalte Jon Voss om portene ved Kørom og Rundforbi 
samt træer og skov i Hegnet.

Også i efteråret var 
vi udenbys og besøgte 
den italienske ambassa-

Den italienske 
ambassadørs bolig i 
Amaliegade. (Foto: 
Søren P. Petersen)

dørs bolig lige bag ved 
Amalienborg. Det er et 
palæ, som indeholder 
fornemme repræsenta- 
tionslokaler, og vi blev 
guidet rundt fra kælder 
til kvist og så tillige 
de spændende baghuse.
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“Tøj til højtid og  
f e s t ”

H erregårdene i 
J y lla n d

Ju lequ iz

Niels Peter Stilling 
fortæller om herre
gårdene i Jylland. 
(Foto: Søren P. 
Petersen)

Huset går tilbage til 1750 og er bygget af Nicolai Eigtved, i forbindelse 
med Amalienborg og hele Frederiksstaden. Flere kendte har boet i hu
set, senest Isak Glückstadt, direktør i Den danske Landmandsbank. 
Tilslutningen var så stor, at der måtte 2 rundvisninger til.

I oktober viste Kirsten Schmidt fra museet vore medlemmer rundt 
på Mothsgårdens nye udstilling “Tøj til højtid og fest” og fortalte om 
Museets mange dragter, der var kommet frem fra magasinerne -  også 
mange nye, som var givet til museet i anledning af udstillingen.

I november måned var der mulighed for at høre to foredrag i Søllerød 
Sognegård, hvor vi gerne holder vores foredrag. Det ene var en slags 
gentagelse, men kun en slags. Det blev kaldt “En siddende byvandring i 
Holte”. Her fik man så lejlighed til at se billederne fra forårets tur i stort 
format og endnu flere samt at høre historien om Holte igen. Foredrag 
nummer to blev et ganske andet, det handlede om “Herregårdene i 
Jylland”. Det er fjerde gang, vi får lejlighed til at høre Niels Peter Stilling 
fortælle om den kommende bog i hans serie om Danmarks Herregårde. 
Denne gang gjaldt det nogle af de 100 herregårde i Jylland, som bogen 
omhandler, og det havde stor interesse, så salen blev fuld.

Arets arrangementer afsluttedes med en aften med en lokalhisto
risk quiz -  Julequiz -  i selskab med to hyggelige quizledere: daværende 
arkivleder Morten Richardt og tidligere Lars Bo Hansen. Det blev en 
aften, hvor man kunne få testet sin viden om lokalhistorien gennem 
billeder og andet.
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Sorø Klosterkirke. 
(Foto: Søren P. 
Petersen

Steffen Heiberg 
fortæller om 
kongegravene i 
klosterkirken. Her 
Christoffer 2.s for
nemme gravmæle 
(Foto: Søren P. 
Petersen)
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U dflugten til 
Sorø

Frokosten blev nydt i den 
historiske Bromølle Kro. 
(Foto: Søren P. Petersen)

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

“Sorø Klosterkirke, Sjællands eneste rundkirke og Kalk-malerier” , 
det var overskriften på årets sensommerudflugt, der som sædvanligt 
fandt sted den første søndag i september. I Sorø var det historikeren 
Steffen Heiberg, som med stor ekspertise viste rundt i og uden for Sorø 
Klosterkirke. Siden gik turen til Bjernede rundkirke, hvor Niels Peter 
Stilling levende fortalte om kirkens spændende historie, ligesom han i 
øvrigt var turens vidende og underholdende guide. Efter en fin frokost 
på den gamle Bromølle Kro blev der lejlighed til yderligere at besøge to 
kirker kendt for sine fine kalkmalerier henholdsvis Mørkøv og Undløse 
samt Holmstrup, en valfartskirke med fremragende træskærerarbejder. 
En flot tur.

G e n e r a l f o r s a m l in g e n

Helt i overensstemmelse med vore vedtægter blev årets ordinære gene
ralforsamling afholdt i maj måned, den 26. maj. Atter i år valgtes Kaj 
Elkrog til dirigent, og generalforsamlingen forløb som sædvanligt i 
god ro og orden. Søllerødbogen 2016 nåede at blive færdig til dagen og 
kunne vises frem, en flot bog på næsten 300 sider. Formandens beret
ning indeholdt en gennemgang af de ganske mange møder og aktivite
ter, som bestyrelsen havde stået for i det forløbne år. Såvel formandens 
beretning som kasserer Verner Hylbys regnskab for 2015 og forslag til 
budget for 2017 blev vedtaget. Der var budgetteret med et underskud 
på 20.000 kr., og det blev på 19.000 kr. Tilskuddet fra Kommunen faldt 
til 35.000 kr., Forslaget om at fastholde kontingentet på 250 kr. årligt 
for en husstand blev vedtaget også for 2017. Dog varslede kassereren
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Bestyrelsen

Lokalhistorisk
Kanon

Nærum
K ulturdag

en stigning af kontingentet for 2018 for at modvirke underskuddet. T il 
bestyrelsen genvalgtes Birgitte Schjerning Povlsen, Niels Peter Stilling, 
Søren P. Petersen, Carl Steen Berggreen og nyvalgtes Axel Bredsdorff 
og Carsten Erichsen, til suppleant Christoffer Buster Reinhardt. T il for
mand valgtes Anita Mikkelsen og til revisor Ena Berg. Jan Britze havde 
ønsket at træde ud af bestyrelsen, og blev takket meget for sit arbejde for 
Selskabet. Efter generalforsamlingen holdt Niels Peter Stilling foredrag 
om to spændende lokaliteter i Høsterkøb og deres historie: “Magleås og 
Asebakken”.

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

Den lokalhistorisk kanon kom på mange måder til at præge 2015 med 
møder og diskussioner, og i begyndelsen af 2016 tog vi atter fat på 
udvælgelsen af, hvilke steder, bygninger med videre, der skulle være 
blandt de udvalgte 10. Lørdag den 6. februar blev der afholdt et møde 
på Rådhuset, hvor man drøftede, hvilke af de mange forslag til den lo
kalhistoriske kanon, der blandt andet var fremkommet ved Folkemødet 
i august 2015, der skulle nyde fremme. Der blev peget på en række rele
vante kriterier for udvælgelsen som spredning over kommunen, nærhed 
i forhold til skolerne, variationen og ikke mindst kvaliteten og alderen. 
Forslag og synspunkter blev i løbet af foråret overvejet i de to historiske 
foreninger, inden det endelige resultat blev præsenteret på Folkemødet 
2016 den 3. september. En powerpoint kørte som baggrund på BLF s og 
Selskabets stand, hvor Kim Sørensen fra BLF og jeg drøftede resultatet 
med interesserede besøgende. Derefter står den vanskelige udfordring 
tilbage -  hvordan der kan skaffes penge til fremstilling af materialer til 
at arbejde med i skolerne? Læringsmaterialet skal udvikles af profes
sionelle kræfter og skal gerne være gratis for skolerne. Hele initiativet 
blev sat i værk for at børnene, Rudersdals kommende generation, udover 
borgerne i almindelighed skulle få kendskab til og blive husket på deres 
enestående egn og dens historie. De endeligt udvalgte 10 til Rudersdals 
historiske kanon blev:

Kongevejen -  Birkerød Kirke -  Næsseslottet -  Søllerød omkring 
Gadekæret -  Bystævnet i Øverød -  Ebberødgård -  Havarthigården og 
Cathrinelyst, to store gårde i Rudersdal -  Skodsborg -  Vedbækfundene
-  Høsterkøb.

Nærum Kulturdag blev afholdt for anden gang den 3. juni og med 
endnu flere deltagere end sidste år. Foran biblioteket og i hele haven 
bagved myldrede det med deltagere. Selskabet havde en fin pavillon med
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Fjernsynsudsen
delse

Arkitekturpolitik

et nyt banner med billeder, der beskrev vores arbejde, og mange var 
interesserede i Selskabets virke og ikke mindst vores netop udkomne 
Søllerødbog.

I foråret var der en opfordring fra Hovedstadens Kanal 1 om at 
deltage i en fjernsynsudsendelse om udvalgte steder i Rudersdal, bl.a. 
Holte. Det blev mig i egenskab af formand, der tilrettelagde og på en 
by vandring fortalte dele af egnens lokalhistorie. Fortællingen om vores 
dejlige egn begyndte i Holte foran Rådhuset -  hvordan der havde set ud, 
før Rådhuset blev bygget i 1942, om da toget kom til Holte og var med 
til at skabe byen. Senere gik turen til Øverød med bystævnet og sidst 
gjordes der holdt omkring Søllerød Gadekær med Mothsgården. Denne 
fjernsynsudsendelse blev stillet til rådighed for medlemmerne via en 
mail og blev i november måned fulgt op af et foredrag på Rønnebærhus, 
ligeledes af mig.

Rudersdal har i 2016 udgivet et nydeligt og spændende hæfte, der i 
ord og især billeder fortæller om kommunens arkitekturpolitik. Hæftet 
kan ses og downloades fra Rudersdals hjemmeside. De mange gode ek
sempler og beskrivelser er til inspiration for ikke alene nye tiltag, men 
også for bevaringsværdig arkitektur.

Historisk-topografisk Selskab ser det som sin opgave, i forlængelse 
at dette, at se på alle de enkeltstående tilfælde, der falder uden for “arki
tekturpolitikken”, men hvor der er særlig kulturhistorisk interesse for at 
bevare eller vedligeholde.

Pa r t n e r s k a b e t  o m k r in g  m o n u m e n t e r n e

Selskabet deltager stadigvæk aktivt i Partnerskabet til bevaring af vore 
monumenter, få vedligeholdt disse, og hvor det er nødvendigt få restau
rere dem, og det er der efterhånden stor brug for. Indskrifter bliver ma
let op, hvor der er tilladelse til det og forstyrrende bevoksning fjernet, 
men mange af monumenterne trænger til reparationer. Heldigvis blev 
Suhms kilde i Øverød totalt restaureret i slutningen af 2015, men mo
numenterne i Næsseslottets park trænger også. Venskabsmonumentet, 
Eremittens Farvel, Søjlen til ære for Handel og Søfart med flere skæm
mes af afskalninger og ødelæggelser. Hele Partnerskabet var på en besig- 
tigelsestur i maj måned og besluttede at søge midler til hele parkens mo
numenter under et. Inden for formidlingen af monumenterne arbejder 
vi fortsat med opsætning af QR-koder både ved nogle af de eksisterende 
monumenter og på nye mindesmærker, hvor man med en smartphone 
vil kunne linke til Rudersdal Museer og få oplysninger om stedet, man
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Wewers Vase, da den var blevet ’’påkørt”. (Foto: Anne Birgitte Gurlev)
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Kulturparaply

A rtik ler i 
Søllerødbogen

står ved. Wevers vase i Enrum park led desværre overlast formodentlig 
ved en påkørsel og væltede, men den er nu heldigvis reetableret.

Rudersdal Museers initiativ med at etablere et Brugerråd sidste år har 
været godt. Her har ved en række møder været mulighed for at drøfte 
emner af fælles interesse, blandt forskellige parter, der alle forsøger at 
bringe mest mulig kultur ud til borgerne.

Selskabet har også i år været medlem af Rudersdal Kulturparaply. 
Denne fælles platform for kulturelle foreninger i kommunen er re
præsentant for alle foreningerne i de aktiviteter, der skabes på tværs i 
kommunen, som for eksempel Vedbæk Havnedag, Nærum Kulturdag, 
samt Birkerød Kulturnat og sommerkoncert på Næsseslottet, som 
Kulturparaplyen alene står for.

B o g u d g iv e l s e r  o g  m e d l e m s k o m m u n ik a t io n

Vort formål “at udbrede kendskab til og vække interesse f o r  Søllerødegnens 
h isto r ie” skal vi ifølge vore vedtægter blandt andet nå gennem udgivel
ser af årbøger. Igen i år er der blevet samlet og skrevet en smuk bog 
om denne egn, redigeret som altid professionelt af Niels Peter Stilling. 
Bogen byder altid på overraskelser -  for eksempel at der fandtes endnu 
en dagbog, der fortæl
ler om beboerne i et 
landsted ved Nærum 
Gadekær i slutningen 
af 1700-tallet. Først 
var den beboet af ge- 
heimeråd Luxdorph 
og senere af hofapo
teker Becker -  den 
er fundet og fortalt 
af Torsten Søgård.
I den store ejendom 
Skovly i GI. Holte 
inde i skoven har 
Kristelig Forening i

Søllerødbogen 2016 
(Foto: Peter R. Lassen)
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H jemmesiden

“Nyt f r a  
Lokalhistorien”

mange år drevet et pigehjem og senere et skolehjem for unge og børn 
med vanskeligheder, og det har Sven Herting, formand for Trørød 
Grundejerforening, skrevet en stor artikel om med data frem til 1940, 
og som formodentlig vil blive fortsat i en senere Søllerødbog. Jens Erik 
Staalby skriver om mennesket bag kommuneingeniør H.C. Bache og be
givenhederne, der fulgte af hans byplanforslag fra 1943 og det efterføl
gende kommunalvalg. Yderligere er der fire artikler i årets Søllerødbog: 
“Friluftsliv langs Mølleåen 1946”, skrevet af Hans-Ole Ketting, som 
også skrev til Søllerødbogen 2015. Dernæst artiklen om “W alchris”, en 
meget specialiseret elektromekanisk virksomhed i Holte/Nærum, som 
næppe mange kender til, og som Henrik Franck beskriver. Derefter føl
ger ErikTrudsø Jespersens “Tyvekrogen” om, hvorledes det kunne lade 
sig gøre at bebygge et stykke fredet skovareal med Vejlesøparken. Den 
sidste, lange artikel handler om Holte Fjernvarme, som fylder 50 år, og 
Robert P. Sørensen, formand for selskabet gennem mange år, har fortalt 
om denne virksomheds historie. Robert Sørensen nåede desværre ikke 
at opleve, at der blev lavet særtryk af hans artikel i anledning af jubilæet.

Det er et meget stort arbejde, der ligger bag de her omtalte bidrag til 
årets Søllerødbog. Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak til forfatterne. 
Som altid afsluttes bogen med årsberetninger, forst af museumsleder 
Jon Voss om Rudersdal Museer herunder Vedbækfundene og Historisk 
Arkiv og dernæst årsberetningen for Historisk-topografisk Selskab ved 
formanden samt regnskab for Selskabet ved Verner Hylby.

Vores hjemmeside www.histtop.dk styres fortsat af vores næst
formand Søren P. Petersen, som er webmaster og lægger programmer 
og tilbud ind, som kan nydes sammen med de mange lokalhistoriske, 
smukke og sigende malerier fra vores egn. Hjemmesiden er enkel at 
gå til, og antallet af besøg på hjemmesiden har været stærkt stigende, 
hvad der er meget tilfredsstillende. På hjemmesiden kan man også finde 
billeder fra de seneste udflugter. Som et betydningsfuldt tilbud gives 
mulighed for at søge på artikler og forfattere, som har bidraget til 
Søllerødbogen siden 1942.

Medlemsbladet “N yt fra Lokalhistorien” blev som de tidligere år 
sendt ud omkring 1. februar og 1.september til samtlige medlemmer. 
I bladet findes altid en omtale af de historiske arrangementer, medlem
merne tilbydes at deltage i. Derudover har der i år været 100 år gamle 
klip fra “Søllerødbladet” 1916 med ledsagende billeder -  Beens Bænk 
ved Strandvejen og “Nitræshøjen”, sidstnævnte der blev aktuel i forbin
delse med en ny lokalplan.
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M ailservice I årets løb har de medlemmer, der er tilknyttet vores madservice, 
modtaget en række mails om arrangementerne og andre nyheder. Det 
ville dog være ønskeligt om endnu flere ville tilmelde sig mail-udsendel- 
sen. Det kan gøres på hjemmesiden www.histtop.dk. Brevpost vil det 
tilsyneladende fremover blive vanskelig at få ud.

Selskabet har også i årets løb haft en fin kontakt til kulturafdelingen 
i kommunen og et godt samarbejde med Rudersdal Kommune i det hele 
taget. I år har Rudersdal Kommune ydet Historisk-topografisk Selskab 
et driftstilskud på 35.000 kr., og det siger vi tak for. Begrundelsen for de 
reducerede tilskud set i forhold til de forudgående år skyldes, at Selskabet 
har oparbejdet en vis egenkapital. Vi har ved et møde i begyndelsen af 
året redegjort for egenkapitalen, som skal anvendes til at leve op til vore 
vedtægter, hvor det er påpeget, at Selskabet skal støtte bogudgivelser 
med mere, der kan fremme kendskabet til egnens historie og skabe 
interesse for denne. Med det for øje arbejder bestyrelsen med forskel
lige mulige udgivelser i de kommende år, betalt af vores egenkapital. Vi 
mener i bestyrelsen, at vi yder en stor indsats på kulturområdet i kom
munen med en medlemsskare på over 900 husstande. En lang række af 
vore arrangementer tilbydes ydermere borgere i kommunen, uden at de 
er medlemmer -  og alt arbejde udføres af frivillige, så vi håber fortsat, 
at kommunen finder det rim eligt at støtte driften af Selskabet. Vores 
egenkapital er opsparet gennem en del år ved medlemmernes hjælp og 
hensættes og bruges til det i vore vedtægter udtrykte formål.

Også i år har arbejdet med kultur, Søllerødegnens historie og de 
mange mennesker, der interesser sig for disse emner, givet mange glæ
der. En af dem er den forståelse, medlemmerne har vist over for den 
kendsgerning, at det ikke længere er økonomisk fornuftigt at sende 
Søllerødbogen ud pr. post. Derfor har mange medlemmer hjulpet til 
med at bringe bogen ud, hvor det har været muligt - en meget stor 
tak for det. Bestyrelsen, vore mange samarbejdspartnere, ikke mindst 
Rudersdal Museer med deres meget imødekommende personale og vo
res sekretær vil jeg gerne på vegne af Historisk-topografisk Selskab sige 
mange tak for et godt og varmt samarbejde i 2016.
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Historisk-topografisk Selskab for 
Søllerødegnen
Driftsregnskab f o r  perioden  1. ja n u a r  -  31. decem ber 2016

R e g n sk a b R e gn sk a b B u d ge t B a la n ce  3 1 -1 2 -2 0 1 6

R e su lta to p g ø re lse 2 0 1 6 20 15 2 0 1 6
Indtægter 1/1-31/12 Aktiver
Kontingenter 214.350,00 222.750,00 225.000,00 Driftskonto 63.154,41
Tilskud Rudersdal Kommune 35.000,00 35.000,00 45.000,00 Indskudskonto 169.962,40
Renter 34,98 285,49 500,00 Hensættelseskonto 57.178,25
Bogsalg 4.300,00 10.930,40 2.500,00 Skyldige kontingenter -
Indtægter i alt 253.684,98 268.965,89 273.000,00 Aktiver i alt 290.295,06
Udgifter
Søllerødbogen 2016 Passiver
Trykning 161.750,00 127.400,00 132.000,00 Egenkapital primo 345.114,97
Forsendelse 9.550,00 11.990,00 15.000,00 Årets resultat -54.819,91
Diverse 8.953,66 1.293,50 3.000,00 Forpligtelser -
Søllerødbogen i alt 180.253,66 140.683,50 150.000,00 Passiver i alt 290.295,06
M edlemsinform ation
Trykning af "NYT" 17.450,00 17.762,50 18.000,00
Forsendelse af "NYT" 5.040,70 5.018,60 13.000,00
Hjemmeside 0,00 1.000,00
Nyhedsmails/Diverse 2.725,00 2.125,00 3.000,00 Verner Hylby

K assererBogudgivelse 0,00 0,00
M edlem sinform ation i alt 25.215,70 24.906,10 35.000,00
Sensom m erudflugt
Deltagerbetaling -26.950,00 -35.800,00 -35.000,00 Anita Mikkelsen
Transport 10.125,00 12.311,24 12.000,00 F orm and
Forplejning 14.000,00 12.755,57 15.000,00

Ena BergEntre, Foredragsudgifter 4.965,00 13.473,21 12.000,00
Sensom m erudflugt i alt 2.140,00 2.740,02 4.000,00 R evisior
Andre aktiviteter
Deltagerbetaling 0,00 -2.700,00 -2.000,00 Lis Vorsting
Lokaleleje 1.000,00 2.250,00 4.000,00 R evisior
Forplejning 933,65 2.772,76 2.000,00
Honorarer 9.668,00 9.383,00 9.000,00
Entreer 1.000,00 4.646,00 1.000,00
Tilskud til bogudgivelser 0,00 15.000,00 10.000,00
Andre aktiviteter i alt 12.601,65 31.351,76 24.000,00
Administration
Sekretærbistand 49.853,00 49.184,00 49.000,00
Porto 5.383,50 5.746,75 1.000,00
Kontorartikler 809,80 1.399,35 1.000,00
Annoncer 0,00 2.080,50 2.000,00
Møder 7.588,77 3.300,65 3.000,00
Kontingenter 8.352,50 3.525,00 4.000,00
Medlemsadministration 13.987,88 17.486,82 20.000,00
Hjemmeside 312,50 5.025,50 1.400,00
Repræsentation/Diverse 1.755,93 534,95 3.000,00
Bankgebyrer 250,00 100,00 100,00
Administration i alt 88.293,88 88.383,52 84.500,00
Udgifter i alt 308.504,89 288.064,90 297.500,00
Årets resultat -54.819,91 -19.099,01 -24.500,00
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S e l s k a b e t s  b o g s a l g  2 0 1 6 S a l g s p r i s  A n t a l  I a l t

Svend fra Kratmosen 100,00 2 200,00
Dreng i Holte 25,00 1 25,00
Dreng i Holte 35,00 3 105,00
Søllerød som det var engang 110,00 8 880,00
Søllerød som det var engang 80,00 1 80,00
Søllerød set m. malerøjne 20,00 2 40,00
Niartharum 50,00 3 150,00
Fr. de Coninck 100,00 1 100,00
Fr. de Coninck 150,00 4 600,00
14 malerier fra Søl. 50,00 1 50,00
Gårdmandsliv i Holte 50,00 2 100,00
Gårdmandsliv 100,00 1 100,00
Litteratur oversigt 60,00 3 180,00
Poul Bergsøe 30,00 1 30,00
Skoleliv i Søllerød 40,00 2 80,00
Søllerødbogen 10,00 4 40,00
Søllerødbogen 25,00 1 25,00
Søllerødbogen 35,00 1 35,00
Søllerødbogen 50,00 2 100,00
Søllerødbogen 100,00 4 400,00
Søllerødbogen 250,00 4 1.000,00
Søllerødbogen 300,00 4 1.200,00

Rudersdal M useer solgt i alt inkl. moms 5.520,00

Samlet salg 2016 inkl. Moms 
40% boghandlerrabat

5.520.00
2.208.00

F a k tu reres  t il H istT op 3 .3 12 ,0 0

Vi har revideret årsregnskabet for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen og 
har herunder konstateret at regnskabet er i overensstemmelse med selskabets bogføring.

Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets resultat for 2015, 
dets aktiviteter og dets økonomiske stilling  i øvrigt.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Holte den 15. april 2016

Verner Hylby Anita M ikkelsen
K asserer F ormand

Som generalforsamlingens valgte revisorer 
Ena Berg Lis Vorsting
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BESTYRELSEN

Bestyrelsen  f o r  H istorisk-topografisk Selskab f o r  S ø ller ød egn en ,fo to g ra fe r e t 9. fe b ru a r  2017. 
(Foto S øren P. P etersen)

Fra v en stre :

fhv. meninghedsrådsformand Georg Lund - lærer Sanne Rud - arkitekt Steen Pedersen 
- Cand. Scient. Axel Bredsdorff - formand, etnolog Anita M ikkelsen - 
PhD., historiker Niels Peter S tilling - etnolog, Birgitte Schem ing Povlsen - 
lektor Carsten Erichsen - civilingeniør Søren P. Petersen.

Fraværende: konsulent Verner Hylby og civilingeniør Carl Steen Berggreen.
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Etnolog Anita M ik kelsen , fo rm and .
Telefon 45 89 07 17 
Konsulent Verner Hylby, kasserer.
Telefon 45 80 37 18
Cand.polyt. Søren P. Petersen, næstformand, sekretær.
Telefon 45 42 42 89
Museumskonsulent Niels Peter Stilling, redaktør.
Telefon 72 68 56 56
Civilingeniør Carl Steen Berggreen , fo rm a n d  bevaringsudva lget. Telefon 45 42 10 41 
Etnolog MK Birgitte Scheming Povlsen.
Arkitekt Steen Pedersen.
Menighedsrådsformand Georg Lund 
Lærer Sanne Rud 
Vicerektor M K Axel Bredsdorff 
Lektor Carsten Erichsen

S U P P L E A N T E R

Christoffer Buster Reinhardt

F O R R E T N IN G S U D V A L G E T

Anita Mikkelsen.
Søren P. Petersen 
Niels Peter Stilling 
Verner Hylby

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

Carl Steen Berggreen, fo rm an d  
Steen Pedersen

S E K R E T A R IA T

Rudersdal Museer, Biblioteksalléen 5, 2850 Nærum.
Telefon 46 11 56 52
E-mail: museum@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.histtop.dk
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