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En verdensmand i Nærum
Iværksætteren Alfred Christensen

a f Susanne Viby og H ans-O le K ettin g
K u lg ro sserer o g sk ibsreder A lfred C hristen sen (18421925) v a r en i n it ia t iv r ig e r h v e r v s m a n d i å r t ie r n e
om k rin g å r 1900. I 1886 købte han N ærum A vlsgård
o g m ed sin e gru n d op k øb o g u d sty k n in ger fik han en
hovedrolle i N ærum s udvik ling f r a landsby til stationsby.
A lfred C hristen sen v a r som ivæ rk sæ tter; en trep ren ø r;
spek ulant, g r o s s e r e r o g sk ib sreder et produ k t a f tid en
på god t og ondt. På de fø lg en d e sid er teg n e r fo r fa tter n e
et billede a f patriark en o g verd en sm a n d en , h vis b etyd n in g f o r d et m od ern e
N ærum ikke m å u n dervurderes.
F orfa ttere e r S usann e Viby (f. 1952) o g H an s-O le K ettin g (f. 1945).
Susanne Viby e r pæ dagog, bosiddende i N ærum o g ha r i m a n ge å r arbejdet
m ed a t fo r m id le lok alhistorie til børn o g voksne, d els m ed b ø gern e “Thea
f r a T rørød”, “S ven d f r a Kratmosen'", “Os f r a N æ rum v o g “S lottet og H uset
p å bakken ”, m en også m ed by v a n d rin ger, fo r tæ lle r a fte n e r o g fo red ra g . 1
n æ rvæ ren d e artik el har hun stå et f o r den biografiske del.
H a n s-O le K e ttin g e r elek tro in g en iø r, op vok set i N æ rum . H an h a r
arbejdet både m ed egn en s arkæologi og lokalhistorien, det sidste i artik lern e i
Søllerødbogen om Holte Landpost 2015, F riluftsliv 2016 o g ja p etu s S teenstrup
2017.1 d en n e artikel ha r han fø r s t og fr e m m e s t behandlet de erh vervsm æ ssige
og økonomiske fo rh o ld om k ring A lfred C hristensen.
O p v æ k s t i R u d k ø b in g

Alfred Christensens fam ilie kom fra Rudkøbing på Langeland. Faderen,
M ads C h risten sen (1801-1845) v ar ud a f en v elan set lan g elan d sk
smedeslægt. Mads valgte, ligesom så mange andre langelændere, livet til
søs. Han blev skipper og i 1838 giftede han sig med Bodil Frederiksen
(1812-1905), der kom ud af en velanset slæ gt fra Rudkøbing. De fik
tre sønner: L auritz Andreas Christensen i 1839, Frederik Ferdinand
Christensen i 1840 og vor hovedperson Alfred Christensen (herefter
kaldet AC), som blev født d. 22. okt. 1842. Skipperfamilien boede i et
lille hus i gaden Ramsherred 57 i Rudkøbing, tæt ved havnen.
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Slægtsoversigten
viser kaptajnen
Mads Christensen
med sin hustru
Bodil og deres tre
børn, hvoraf den
yngste Alfred er
hovedpersonen i
denne artikel.
(Udarbejdet af
H ans-O le K etting)

F aderens død

I 1844 søgte og fik Mads Christensen embedet som lods i Helsingør.
H an sejlede i forvejen og efter at have etableret sig i Øresundsbyen,
sendte han bud efter sin hustru og børnene, der da var 2, 4 og 5 år
gamle. M en da Bodil i 1845 ankom til Helsingør fik hun den ulykkelige
meddelelse, at M ads var omkommet ved et skibsforlis på Nordsøen.
Hun og børnene rejste straks tilbage til huset i Rudkøbing, som stadig
var i familiens eje, og en svær tid som enke og enlig mor til de tre små
drenge begyndte. Bodil var dog en sejlivet kvinde, og sammen med sin
søster Signe, der flyttede ind i huset, sørgede de for både husførelse og
en solid o p d ragelse a f —
drengene. Sam tidig opbyg-gede de to søstre en
butik, en blandet land
h an d el m ed u d sa lg af
bl.a. bolsjer, brændevin
og h jem m esyede s trå 
hatte. Signe åbnede også
en pogeskole i det lille
hus.
Forskolen blev en ikke
uvæsentlig del af de tre
liv lig e d re n g e s b a rn -

Alfred Christensens fødehjem
i Rudkøbing på Langeland,
Ramsherred 57. Det er det
lille hus med kvisten.
Udateret billede ca. 1950.
(Jørgen Elsøe Jensen:
Bevaringsværdige huse og
gårde i Rudkøbing)
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Til søs

Enkefru Bodil
Christensen, mor
til Alfred
Christensen og
hans to brødre
Ferdinand og
L auritz Andreas,
foto fra ca. 1890.
(HA)

dom, selv om den yngste, AC, havde svært ved at sidde stille og læse.1
Om årene efter faderens død beretter AC i sine m em oirer: “Ved
M ors d ygtigh ed og Flid kom hun a lligev el ov er det, og v i havde en ud?nærket
B arndom og blev holdt i D atidens bedste Skole, saavidt m an kan kalde den
saaledes; j e g f o r m it Vedkommende tror, j e g a ld rig ha r aabnet en B og f o r at
læ re en Lektie. D et g ja ld t n em lig om at kom m e u d at sejle, a t skyde og a t ride
- at læse v a r d er in gen Tid til.”2 Behovet for spænding og eventyr var hans
drivkraft gennem hele livet.
Selv om mor Bodil havde m istet sin mand på søen, skræmte havet
hende ikke, og hun støttede sine sønner i at gå i faderens fodspor.3 Da
de fyldte 14 år, kom de ud og sejle med en læretid på 2-3 år.
14 år gammel fik AC i 1856 hyre på en af de store langelandske jagter
tilhørende Kaptajn Hans Hansen fra Rifbjerg, L angeland.4 Lønnen var
6 rigsdaler om måneden, og efter læretiden som skibs- eller dæksdreng
var det m eningen, at han i 1858 skulle rykke op ad rangstigen som
Jungm and, men rederiet skulle bruge en mand mindre ombord, så han
fik ikke lov at rykke op. AC havde allerede dengang sine egne meninger
og mente altid, at han havde ret, så det ville han ikke finde sig i. Han
opsagde sin plads, afmønstrede og rejste hjem til Rudkøbing. Det endte
dog m ed , at A C på sin m ors
opfordring genoptog “karrieren”
som skibsdreng, og endelig efter et
par år på søen i 1859 rykkede op
som Jungmand, og snart efter som
“Bestmand”.5 AC fik da hyre på et
skib, der skulle til Vestindien. Han
har uden tvivl været inspireret af
søfareren M ads L an ge fra R ud
købing, der rejste rundt på eventyr
i det eksotiske Vestindien og Indo
nesien. M ads Lange havde været
kæreste med Ida Bay, en slægtning
til mor Bodil og han var en søhelt
blandt de unge drenge og sømænd
i Rudkøbing.6
AC havde ambition om at blive
skipper og sejle ud på sine egne
eventyr. T il formålet sparede han
op af sin hyre, så han kunne tage
styrmandseksamen. Han var åben
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A lfr e d

Christensens
skibskiste, som han
havde med sig på
søen i 1860 erne og
1870’erne. Kisten
er stadig i familiens
eje. (Foto: Lise
Hendrup)

bart lærenem, for som han selv skriver, tog han den krævede eksamen
på kun 7 uger, hvor andre skulle bruge et år. Ydermere lærte han sig
sprog. Han fortæller: “S am tidig læ rte j e g m ig Tysk og n a vn lig Engelsk, idet
j e g i h v er engelsk H avn købte m ig en engelsk A vis og så på m in F rivagt da glig
oversatte et Stykke Tysk.'’' Fransk lærte han sig efterhånden også. Derefter
sejlede han et par år som første styrmand i Vestindien, fra ca.1859-1861.7
Efterhånden var han så erfaren, at han kunne påtage sig at føre sit eget
skib.
E g e t s k ib o g f a m il ie

M or Bodil var sparsommelig og fik med tiden lagt så meget til side, at
hun forbløffende nok kunne forære hver af sine sønner en tomasters
skonnert efterhånden, som de blev uddannede til søs. Den ældste,
Lauritz Andreas, kaldte sit skib hed “T hem is”. AC s skib hed “L yna”.
Rudkøbing-skibene blev med tiden omtalt i slægten med stor æ refrygt.8
I sine memoirer fortæller AC om sin ungdomstid på søen, ca.18621868. Skonnerten Lyna var i de år hans faste holdepunkt med sejllads
på Atlanten, Nordsøen og Østersøen. En skibsrejse fra Lewisøerne til
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K ulhandel

I Set. P etersborg

Set. Petersborg i Rusland med en ladning sild endte im idlertid med, at
kaptajn Christensens tegneborg forsvandt, formentlig blev den stjålet,
og heri lå alle papirer og kontrakter vedrørende lasten. Det betød, at
AC for at få sine penge både måtte skrive til varemægleren på tysk og på
engelsk til myndighederne i Liverpool. Da mægleren hørte, at AC også
magtede fransk - hvilket var helt usædvanligt for danskere i datiden mente han nok, at AC burde overveje andre professioner end en simpel
skibførers. Den selvbevidste AC var ikke utilbøjelig til at give ham ret.9
Muligheden for en bedre stilling på land bragte først AC til England,
men det endte med, at han slog sig ned i Set. Petersborg i 1869. Her gjorde
han hurtigt karriere som handelsmand og tjente så mange penge, at han
det følgende år kunne vende hjem til København med en betragtelig
formue på hånden. D et var den internationale kulhandel, der skabte
fundamentet for ACs formue. Han skriver: “Im idlertid oparbejdede j e g en
ganske ukendt F orretning i hele Skibsladninger Kid, og da Foraaret kom, stod
j e g i T vivl om. j e g skulde blive i K øbenhavn eller tage tilbage til Rusland"}°
ACs tvivl handlede om, at han ikke kun havde ansvaret for sig selv.
I en alder af kun 22 år havde han i 1865 giftet sig med sin kæreste, An
drea Andresen, der da ventede deres barn. Andrea var datter af lodsen
Theophorus og hustru M arie Kirstine Andresen f. Rasmussen fra Rud
købing, og blandt købstadens borgerskab løb man ikke fra sit ansvar.11
Bryllup m åtte det blive og det fandt sted i Rudkøbing den 8. m arts
1865. Nogle måneder senere, den 5. august 1865, fødte Andrea sønnen

Rudkøbing havn i 1909 med sejlskibe af samme type, som dem Alfred Christensen og hans brødre sejlede
med i 1860’erne og 1870’erne. (Rudkøbing Byhistoriske Arkiv)
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Alfred Christensen

Andrea Andresen

1842-1925

1843-1920

Theophorus Andresen

M arie Kirstine Rasmussen

1818-1899

1814-1896

1. Andreas FERDINAND

Wilfred

1865-1948

1895-1978

#A

2. Alva MARIE
1867-1906
Allan Scott
1899-1970

3. Henrik CHARLES

#B

1870-1940
Margit Dugdale
1909-1997

#C

4. Harald ANDREAS
1871-1944

Hj

Hellen Hvide
1902-1995

#D

5. Augusta Louise JULIE
1873-1954

Leif W ilier Andersen
1897-1956

#E

6. Georg AXEL
1874-1961

7. Emil HARRY
1876-1928

8. MAJA Frederikke

Lily Høen Hansen

1878-1966

1908-1982

Lise Hendrup
#F

1938

#G

9. Robert William
1880-1897

10. Thyra Bodil
1881-1901

11. Elna Mathilde
1882-1970

12. HERBERT Carl
1883-1966

13. Olga Johanne
1886-1932

Slægtsoversigt: øverst Alfred Christensens
svigerforældre, dernæst kulgrosserer og
rederiejer Alfred Christensen og hans
hustru Andrea samt deres 13 børn. Alle
børnene og et udvalgt antal efterkommere,
som er nævnt i artiklen eller brugt som
kilder, er medtaget her. (Udarbejdet af
H ans-O le K etting)

K u lim portør i
K øbenhavn

Ferdinand (opkaldt efter AC's ældste bror) og senere to børn mere, M a
rie (1867) og Flenrik Charles (1870).
På den tid var AC som skibsfører ude og sejle det meste af året, og det
har uden tvivl været hårdt for Andrea, at være alene med 3 små børn, der
kun var begyndelsen på den meget store børneflok, der senere kom til.
Ydermere havde hun den sorg at føde to dødfødte børn, men til gengæld
fik Andrea hjælp til børnepasning hos sine forældre.12 Nu drejede det sig
im idlertid om valget mellem Set. Petersborg og København, og for at
efterkomme hustruen Andreas ønske om at blive i Danmark flyttede
familien i stedet til København, hvor AC slog sig ned som kulim portør
i 1871.13 Sønnen Andreas blev født i København i 1871, men først den
26. m arts 1872 fik AC sit borgerbrev og dannede samme år firm aet
A lfred C hristensen K ulim port.14
A l f r e d C h r is t e n s e n i e n o p s v in g s t id i D a n m a r k

Det skulle vise sig at AC havde ram t en guldåre med sin kulhandel.
Industrialiseringen i Nordeuropa i anden halvdel af 1800-tallet betød
en stærkt stigende efterspørgsel efter energikilder som kul. “Den store
nordiske industriudstilling” afholdt i København i 1872 understregede
betydningen af et internationalt handelssamarbejde, og det gjaldt også
det område, hvor AC netop var i gang med at etablere sig. I 1870-80
steg im porten af stenkul med 50 %. De im porterede kul blev bl.a.
b rugt til dam pm askinedrift og til andre industrielle form ål samt til
damplokomotiver og til opvarmning og gasfrem stilling både i boliger
og virksomheder.

Vareindførsel
Grafen viser den
samlede danske
im port i perioden
1870-1920. Stenkul
udgjore mere end
50 % af den
samlede import, og
det forstod Alfred
Christensen at
udnytte. (Data fra
’’Dansk historisk
statistik 18141980” bearbejdet af
H ans-O le K etting)

- Sam let
-K o rn , Jern, Træ, m.m.
Stenkul

1870

1880

1890

1900

1910

1920

Årstal
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Grafen viser ud
viklingen i
tonnagen i danske
skibe i perioden
1870-1920. Det
frem går tydeligt,
at dampskibenes
tonnage eksplo
derer, mens sejl
skibenes går
kraftigt ned.
(Data fra “Dansk
historisk statistik
1814-1980”,
bearbejdet af
H ans-O le Ketting)

Tonnage
»Sam let tonnage
Tonnage Sejlskibe
Tonnage Dampskibe

Årstal

Dampskibe

T il at transportere kullet var skibene stort set den eneste mulighed.
Den danske handelsflåde bestod i 1870 af mange sejlskibe og et forholdsvis
lille antal dampskibe, men dette billede ændrede sig radikalt i tiden op
mod år 1900. Den samlede skibstonnage blev næsten fordoblet i tiåret
1870-1880. Ved århundredskiftet bestod mere en 3/4 af handelsflådens
tonnage af dampskibe. Der kom således for alvor gang i skibsfarten på den
tid, da AC begyndte sine aktiviteter inden for det område, der i de
følgende årtier nærm est eksploderede - til hans store held. M en held
handler også om at have talent og evne til at udnytte mulighederne.
K u l g r o s s is t og b u g s e r t je n e s t e

ACs forretning udviklede sig i rivende fart. Han ansatte derfor sin bror
Lauritz Andreas til at drive kulhandlen, hvilket gav AC mulighed for at
tage sig af andre opgaver. M en snart gik brødrene i kompagniskab, og
firmaet blev nu kaldt A lfred C hristensen & Co, grundlagt den 22. oktober
1872.15 Næsten alt impor
teret kul til Danmark kom
Circa 5000 Tdr. more, skotske Knl af bed m ed skib fra E ngland. I
ste Kvalitet, c. 3000 Tdr. bedste Westhartlejr 1875 producerede England
Davidsons Dampskibekul udsniges i dennie 132 m ill. tons stenkul, ca.
og paafølgende Uge billig fra Skib ved Koto* fire gange mere end Preus
tørrin^smagazinet. Udleveriagseedler faaes sen, som var den næststør
hos N. P. Jørgensen. Aiaaliegade 7, samt
hos Alfred Chris itnsen, StraaripromMdw ste producent i Europa på
det tidspunkt.16
Nr. 2.

Knl fra Ski,

Kulannonce fra
Alfred Christensen
i 1872.
(Kjøbenhavns
Adressecomptoirs
Efterretninger.
T illæ g 18/4-1872)
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Forside af fragtbrev med Alfred Christensen
& Co som afsender. Det er udstedt af DSB
for gods fra København til Tølløse d. 29/11903. Godset er 72 tønder dampkul til HøngTølløse Jernbane i Tølløse. Lasten skulle
ifølge stemplet hentes og vejes på Kallebodstrand, hvor Alfred Christensen & Co.s
kuldepot lå. (H ans-O le K ettings sam ling)

Bagside af samme fragtbrev, der viser, at
Vognbestillingskontoret har stemplet for
vejningen, som kostede 1 Kr. Transporten
kostede 14,40 Kr. og kullene blev afleveret i
Tølløse samme dag som udstedelsen af
fragtbrevet. (H ans-O le K ettings sam ling)
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AC's
boligforhold

D en store
storm flod

16

I løbet af få år oparbejdede de to brødre en blomstrende forretning
med kul og andre varer fra England til Danmark og Østersøhavnene.
Dog in d traf en krise, da en af ACs handelsforbindelser i England,
som skyldte ham penge, gik fallit. AC mistede det meste af sin formue,
og han overvejede at stå til søs igen. H ans danske bankforbindelse,
Handelsbanken, overbeviste ham im idlertid om, at det ville være meget
bedre at genopbygge sin driftige forretning, og da hans forbindelser i
England også ydede ham finansiel støtte, gik det hurtigt opad igen, både
i København og senere i Arhus, hvor AC og Lauritz Andreas åbnede en
filial.
Handlen med kul foregik ved, at hovedimportøren hentede kullet fra
AC’s lossede skibe direkte på kajen. Herfra bragtes det til importørens
kulplads, hvor kulhandlerne kunne afhente kullet eller få det udbragt
mod betaling. Når der kom kulskibe til byen, blev det annonceret i de
lokale aviser. T il at transportere kul blev der fra begyndelsen brugt
alm indelige fragtskibe, som blev lastet og losset med håndkraft, men
efterhånden som im porten voksede og teknikken gjorde frem skridt,
kom der kraner i importhavnene, som direkte kunne tømme kullene
fra skibene. Efterhånden opbyggedes en hel flåde med nybyggede skibe,
der var indrettet specielt til kultransport med hejseværk og store luger.17
AC havde sit kontor og bolig i Københavns havnekvarter, så han
kunne følge med i, hvad der skete på havnen. Derfor bosatte han sig
med sin fam ilie i en lejlig h ed i A m aliegad e, tæ t ved T oldboden.
H avnekvarteret var et m angfoldigt m iljø, lige fra det m ajestætiske
Amalienborg til det folkelige Casinoteater, Det Almindelige Hospital,
Toldboden og et gadeleben på havnen. Det passede godt til AC, der
elskede folkelighed.
AC og Andrea havde i 1872 tre børn, og et fjerde var på vej. Andreas
forældre, lods Theophorus Andresen og hustru fra Rudkøbing, kom ofte
på besøg hos familien i København og hjalp til med børnepasning. På
sine gamle dage holdt den gamle lods af at spadsere med sine børnebørn
på kajen og på Amalienborg slotsplads for at se på vagterne, der til den
gamle lods’ morskab gjorde honnør for ham, når han kom gående med
sin kongelige orden på frakken.18
M ed sit urolige sind og stadige virketrang søgte AC ustandseligt nye
udfordringer. 1 1872 købte han en stor engelsk bugserbåd med tilhørende
engelsk besætning og kaptajn, med henblik på at udvide sine forretninger
med redningsarbejde. Det blev der snart efter hårdt brug for, da den
voldsomme stormflod den 13. nov. 1872 hærgede ved Østersøens kyster.
Værst gik det ud over Lollands sydkyst, hvor digerne blev gennembrudt

Lods Theophorus
Andresen og
hustru M arie
K irstine Andresen,
forældre til Andrea
Christensen. Th.
Andresen er foto
graferet med den
fortjenstmedalje,
han havde mod
taget for 40 års tro
tjeneste som lods.
Foto ca. 1890.
(HA)

Vækst i fa m ilie
og firm a

og n æ sten hundrede m ennesker d ru k n e d e.19 M an g e af de g am le
sejlskibe klarede ikke det oprørte hav. Ca. 100 skibe forliste på Øresund
og Østersøen, og der var hårdt brug for alle redningsfartøjer. AC havde
naturligvis sagt ja til, at også hans bugserbåd skulle sættes ind, men hans
engelske kaptajn nægtede at gå ud i den barske storm, så AC, der var
vant til at gå ud i al slags vejr, sejlede selv ud og fik reddet flere skibe. Det
blev ikke sidste gang, han egenhændigt påtog sig sådanne rednings
opgaver, og han tjente en formue på dem, skriver han og fremhæver, at
han blev kaldt “Bølgebryderen”.20 Det skorter ikke på forherligelse af
egne evner i AC s memoirer.
Stædighed, energi og selv tillid grænsende til selvovervurdering
karakteriserede AC i alle livets forhold. Både forretningen og familien
blom strede. AC oprettede filialkontorer i London, A ntw erpen og
Rotterdam, og der kom yderligere ni børn til børneflokken: Julie (1873),
Axel (1874), H arry (1876), M aja (1878), W illiam (1880), T hyra (1881),
Elna (1882), H erbert (1883) og den sidste datter Olga i 1886. Ifølge
folketællingen 1880 boede familien i Amaliegade nr. 33, men de flyttede
en del rundt, idet AC ejede flere boliger i hovedstaden. I 1885 boede de
således i en stor lejlighed på Østerbrogade nr. 1, og der var råd og plads
til flere tjenestefolk. Foruden fam ilien og en logerende boede der
således fire tjenestepiger og en ku ski lejligheden.21 Selv om de boede en
tid på Østerbro, blev det Amaliegade familien vendte tilbage til gennem
de næste mange år. AC havde en drøm om, at hans sønner til sin tid
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Alfred og Andrea Christensen med deres store børneflok om kring 1889. Bagerste række fra venstre: Andreas,
Ferdinand, M arie, Charles og Axel. Forreste række: H arry (på stolen), H erbert (i matrostøj), Olga (lyst hår),
Alfred Christensen, Maja (sort kjole), Robert W illiam (på hug), Andrea Christensen, Elna, T h yra og Julie.
(HA)

skulle overtage firm aet, og den ældste søn, Ferdinand, blev som den
første uddannet til dette. Da han var gammel nok blev han inddraget i
kulfirmaet og ledede dette en årrække sammen med AC’s bror, Lauritz
Andreas, både i København og filialen i Arhus.22
B r ø d r e n e C h r is t e n s e n

F erdinand
C hristensen
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Opsvingstiden i Europa og Am erika i 1900-tallets sidste tredjedel var
ideel for en virkelysten mand, der som AC tumlede med nye ideer fra
morgen til aften og så m uligheder alle vegne. Han engagerede sig på
en lang række af de nye områder som: dampskibe, elektricitet, telefon,
cykler og frihandel. AC var ikke den eneste i fam ilien, der forstod at
udnytte de ny tider.
I Rudkøbing på Langeland gik det også strygende for hans storebror
Ferdinand. Ferdinand Christensen var, efter en del år på søen, blevet
direktør for et rederi med dampskibssejlads i det sydfynske øhav. Men

Ferdinand C hristensen, bror til Alfred
Christensen, ca. 1880. Han fik stor
betydning for sin hjemby, Rudkøbing med
initiativer som en ny telefoncentral og en
lystskov, Fredskoven, for Rudkøbings
borgere. (Rudkøbing Byhistoriske Arkiv)

M indesten for Ferdinand Christensen. M indestenen
er rejst i Fredskoven i Rudkøbing, en lystskov, som
Ferdinand Christensen etablerede for byens borgere
i 1876. (Rudkøbing Byhistoriske Arkiv)

dertil kom ejerskabet af et teglværk i Rudkøbing og en større kulhandel
i den lille havneby.
Samtidig satte han gang i flere nye tiltag i byen og forsøgte sig også
en kort tid i Byrådet; men bureaukratiet var for langsommeligt for ham
og han opstillede kun én gang. På stort set alle områder lignede han sin
driftige bror i København. Det gjaldt også i familielivet, hvor han lige
som AC fik mange børn, 10 i alt med sin hustru M aia.
Typisk for både Ferdinand og AC var, at en god idé skulle sættes
i værk med det sam m e, og de lod sig ikke standse af forhindringer
hos politikerne, men tog selv affære. Et eksempel var, da borgerne i
Rudkøbing ønskede sig en folkepark til rekreation. Byrådet overve
jede mulighederne, men så Ferdinand tog sagen i egen hånd og skabte
lystanlægget, Fredskoven. T il en folkefest i parken i 1882 fik han til al
les overraskelse installeret en generator, så parkens pavillon blev oplyst
af de nyopfundne glødepærer, hvorved byens folk for første gang kunne
opleve elektricitet. I 1886 anlagde han en bicyklebane ved Fredskoven,
hvor han meget praktisk kunne afprøve de cykelmodeller han var be
gyndt at importere.23
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Hovedbygningen på Nærum Avlsgård set fra parken en forårsdag i 1896. På trappen sidder grosserer Alfred
Christensen med et af børnene eller børnebørnene. Ved siden af står hans hustru Andrea. I træets skygge
sidder et par af døtrene. T il højre anes Nürnbergerhuset, som Alfred Christensen indrettede som gæstehus.
M aleri af J.U . Bodenhoff, 1896. M aleriets skæbne er uvis. (HA)

F rihavnen

AC og Ferdinand inspirerede hinanden. I følge AC s barnebarn,
W ilfred Christensen, handlede AC også med cykler i en periode, og han
gik ind i politik, hvor han lod sig opstille for Venstre, men blev ikke
valgt ind i Rigsdagen. AC skriver i sine memoirer, at han tog initiativ til
en debat om nye udvidelser af Københavns havn, fordi han syntes, den
var for lille og forsømt. Han skrev en række artikler i aviserne og fik
frem lagt sine ideer om, hvor meget en frihavn kunne betyde for handel
i hele landet. Han fik opbakning fra flere sider og for at skabe mere de
bat, finansierede han selv et debatforum i et tillæ g til københavneravi
sen “M orgenbladet”, grundlagt af venstreformanden Chresten Berg.24
Frihavnen blev en realitet i 1894.
G å r d e je r i N æ r u m

Nærum, A vlsgård I 1886, samm e år som ACs yngste datter Olga blev født, købte han
landejendom m en N æ rum A vlsgå rd med 230 tdr. land. I folkem unde
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blev ejendommen, som lå et stykke syd for landsbyen N ærum , kaldt
“N ærum gård”. Det skyldtes, at gården i sin tid var blevet bygget som
avlsgård til den egentlige Nærumgård, der lå og endnu ligger på matr.
nr. 2 ved Nærum Gadekær.25
N ærum var i 1880’erne en landsby med ca. 500 indbyggere. Byen
bestod for det meste af småhuse for håndværkere, arbejdere og små
handlende samt 5 gårde, der havde haft deres storhedstid og nu i nogen
grad levede af at sælge deres jord. AC så straks m ulighederne for at
skabe en fremtid for byen. Stærkt inspireret af udviklingen i Amerika,
’mulighedernes land’, som det hed sig dengang, satsede han på jordop
køb, udstykninger og en jernbane, der kunne tilføre nyt liv til byen og
virksomhederne langs M ølleåen.26
E gevang
I 1888 købte AC nabogården mod vest, Egevang med jorder og
“n o get p ræ stejo rd ”, dvs. det område syd for vejen m ellem Søllerød og
Nærum, der kaldtes Præstejorden. Det lå ned mod M ølleåen og hørte
m atrikelm æ ssigt til Søllerød by. Dermed ejede han henved 400 tdr.
land, som han ifølge sine m em oirer “sa tte i u d m æ rk et G æ nge m ed et
H undrede M alkekøer og et overord en tligt sto rt S vin e - og H esteopdræt”.21
Samme år fik AC også installeret telefon på gården med forbindelse
til Bellevue-centralen i Tårbæk. Abonnenten havde ifølge telefonbogen
intet nummer, men man måtte ringe til centralen og bede om at blive
stillet om til rette vedkom m ende. Senere fik AC telefonnum m eret
Bellevue nr. 7.28
N ü rn bergerhu set
Selv om de ældste børn var fløjet fra reden, var der pladsmangel i
hovedbygningen på avlsgården. Derfor købte AC det såkaldte “Nürnbergerhus”, der havde været udstillet på Den nordiske Industri - Land
brugs - og K unstudstilling i København i 1888, og fik det opstillet i
parken bag N ærum Avlsgård. Transporten til N ærum er beskrevet i
Kjøbenhavns Amts Avis d. 4/12-1888:
“D et smukke lille N ürnbergerhus, i hvilk et h o fju v eler M ichelsen u n d er
U d stillin gen h a vd e Værksted, e r som bek jen dt købt a f G ro sserer A lfred
C h risten sen , N æ ru m ga a rd . G rosseren h a v d e m e n t a t f l y t t e H u set f r a
U dstillingens Terræn til N ærum gaard, i hvis H ave det skal have sin frem tid ig e
Plads, uden at skille det i dets enkelte Dele, og tid lig i Søndags M orges fo rlo d
det U dstillingen på en m ed 6 heste forsp æ n d t blokvogn. M an nåede d og ikke
læ n g ere en d til Jern b a n eo v ersk æ rin g en v ed Vibenshus, h v o r m an m a a tte
tage T aget a f H uset f o r at kunne passere u n d er T elegraftraadene. I M orges
kl. 8 passerede H uset igjen n em Lyngby og m an fo rm en te, at d et vild e naa sit
B estem m elsessted i E fterm idda g”.29
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Nürnbergerhuset, som på Den store nordiske udstilling i København 1888 rummede
hofjuvelér Michelsens arbejdende guld- og sølvsmedeværksted. Efter udstillingen købte
Alfred Christensen huset, som blev transporteret med hestevogn ad Lyngbyvejen til
Nærum Avlsgård. H er blev huset genopsat i parken bagved hovedhuset og benyttet som
gæstehus til den store fam ilie. (Tegning af C arl M artinsen, Tidsskrift for
Kunstindustri, 1888)
F o lk f r a N æ ru m

F amilien
Svendsen

Folketællingen fra 1890 viser, at ACs husstand foruden husfaderen og
hans hustru Andrea samt 10 hjemmeboende af de 13 børn, bestod af 15
tjenestetyende, en husjomfru, 4 elever og en mejerist, i alt 33 personer.30
M en der var også brug for ekstra hænder. I høsttiden, når der skulle
bindes kornneg på m arkerne, og om efteråret, når der skulle samle
kartofler op, kunne konerne fra Nærum by tjene en ekstra skilling ved
at hjælpe til på Avlsgården.
En af dem var enkefru Boel Svendsen, der boede med sine børn på
Nærumgade i huset “Carlsminde”, der var opkaldt efter hendes afdøde
husbond, C arl Svendsen. Boel var var en djæ rv kvinde, der kunne
arbejde med ryggen bøjet i m arken i tim evis, og hun var en trofast
arbejder på Nærum Avlsgård. Hendes børn, Frederik og lille Christine,
var kun 7 og 5 år gamle, da de fik fæste på Nærum Avlsgård. Frederik
vogtede får og Christine vogtede gæs.31 Det var et godt sted for børnene
at arbejde. De fik en god løn, så de kunne hjælpe til derhjemme og
senere, da Frederik var blevet 12 år og arbejdede som rid ekn æ gt i
staldene, fik han et løfte fra grosserer AC om hjælp til at komme videre
i livet: En dag, da AC skulle køres til Klampenborg Station i sin heste-

“Nærum,
D ameklup”

vogn, var kusken blevet syg, og derfor blev Frederik bedt om at føre
vognen. Det var en stor ære at være kusk for herskabet. Han løb hjem
efter sit pæneste tøj og de fine koreheste blev spændt for. På vejen gen
nem skoven spurgte grossereren om, hvad Frederik skulle arbejde med,
når han var blevet konfirmeret. Frederik svarede, at han gerne ville ud
og sejle. AC lovede ham, at han ville sørge for, at Frederik fik hyre på et
af ACs fragtskibe den dag, han blev 14 år, og det løfte holdt grösseren.
F rederik sejlede i m ange år og kom ud og så verden. Også Fredriks
lillebror Carl fik senere hjælp af AC, der tog ham i lære som kleinsmed
på sin m ask in fab rik på Stran d m ø llen . C arl Svendsen blev senere
automekaniker med egen forretning på hovedgaden i N ærum .32
Alle i den lille by kendte AC og hans fremtidsplaner for byen. Snakken gik, også i byens dameklub. Et par af de yngste damer i klubben var
Anna og Christine M ortensen, døtre af skovløber Mortensen ved Nærumport, nærmeste nabo til Nærum Avlsgård. Anna Mortensen var en

Barnedåb hos Boel og Karl Svendsen på N ærum gade, matr.28, i 1880’erne. T il venstre står Karl Svendsen
med sønnen Frederik, der var røgter og stalddreng på N ærum Avlsgård hos Alfred Christensen. L ille
C hristine, der var gåsepige på N ærum Avlsgård, sidder på skamlen. Boel Svendsen sidder med lillebror, Carl
senere automekaniker på N ærum Hovedgade (nuv. cykelhandel). Dåbsbarnet Anna sidder på skødet af en af
Boels søstre. (HA)
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dygtig syerske og syede kjoler til byens fine fruer og havde syet brude
kjole hos AC til en af sønnernes bryllup. Anna førte en protokol på vers
om dameklubbens festlige liv om kring århundredskiftet. De første lin 
jer lyder således:
Nærum, d et e r en frem sk rid ts By,
D en lig g e r næsten v ed Skovens Ly,
S n a rt Jern b a n e Station og elektrisk Lys,
Vil G roser C hristensen sørge f o r k om m er til B yesn
En

s t æ r k p e r s o n l ig h e d

At Alfred Christensen var en personlighed med heftige meninger, vidste
man fra debatterne i dagspressen, som han ivrigt deltog i. M en hvordan
var han som privat person? AC s sønnesøn, W ilfred Christensen, har
skrevet en kæ rlig og kritisk erindringsbog om sin farfar og slægten.
H eri b eskrives AC som en elsk elig, fe stlig o g tem p eram en tsfuld
personlighed. uHan v a r sto r - næ sten gigantisk - baade i F ortrin o g F ejl”,
skriver W ilfred.34 Han var komplet usnobbet, beholdt sin langelandske
dialekt, og var den samme overfor høj som lav. Han var favnende og
hjælpsom overfor dem, der viste ham venlighed, men benhård overfor
_ ________ dem, der generede ham el<Ti 'r
ITler hans planer. Hans store
• ’
fortrin var hans idérigdom,
y
y .
f littig h e d o g stæ d ig h e d ,
Sä
*,
m en bagsiden af den m edalje var hans evige ønske
”'* ?7
om at skabe nyt, og at han
kedede sig ved gentagelser i
arbejdet. Derfor ansatte han
folk, der k u n n e o v ertag e
rutineopgaverne.
B allade på
NyHolte Hotel
1887

Alfred Christensen, foto fra
1880’erne. (HA)
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altid mente, at han havde ret. Det bragte ham ud i stormvejr både privat
og i forretningsøjemed, og det blev værre og værre med alderen.35 Dog
lærte han med tiden at tie i større forsamlinger. At AC tilhørte det libe
rale bondeparti Venstre var alm indelig kendt, men ifølge ham selv re
spekterede han folk for deres meninger og diskuterede ikke politik un
der private sammenkomster. I 1887 rasede debatten vedrørende den ny
finanslov, og der var politisk uenighed mellem H øjre-regeringen anført
af konseils-præsident J. B. S. Estrup på den ene side og partiet Venstre
på den anden. Sindene var i kog i hele landet, også i Søllerød. Den 1.
april 1887 fejredes skovridder i Geels Skov, Hans Chr. U lrichs 25-års
jubilæum ved en stor fest på Nyholte Hotel, AC var budt med. Under
festen holdt skovridderens bror en politisk motiveret tale for Estrup.36
Efter talen blev der udråbt en skål for Estrup med stående klapsalver,
men AC blev siddende. Et par herrer stillede sig bag hans stol og blev
ved med at klappe og råbe “L eve E strup”, og til sidst rejste han sig. Kjø
benhavns Amts Avis omtalte dagen efter optrinet i en spydig tone, som
om grossereren havde m åttet bøje sig for forsam lingens holdning og
rejse sig. M en AC tog til genmæle og skrev til avisen, at han “kun havde
rejst sig f o r ’ i al r o ’ at henstille til Selskabet, h v o r passende d et ville være, om
m an på en sådan A ften ville holde sine politiske A nskuelser f o r sig selv. H avde
m an udbredt en Skål f o r E strup som M enneske, havde han d elta get i H ylde
sten m ed Fornøjelse, selvom, han ikke v a r politisk en ig m ed ha m ”? 1

Alfred Christensen, foto
fra ca. 1900. (HA)
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A lfred

C h risten sen .

Chartering, Average, Insurance and Steamship agent.
C o al M erc h a n t &
Ü t e a m - H b ip
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R e k la m e b la d og
s e jla n v isn in g fo r
A lfr e d C h r is te n 
sen & C o i 1886 .
På k o rte t er v ist
fire fo rsk e llig e
lo k a liteter næ r
K øbenhavns

b u sin e ss

H a v n , hvor
A lfr e d C h r is t e n 
sen & C o havde
k u lo p la g eller
kon to rer. (KB)
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terms
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passing
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any
charge
of
c o m m is s io n .

A lfred Christensen » Steamship Office
A m a l i e g a d e 37.

Opposite Customhouse building.
Telegr.-address: Alfred.
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A l f r e d C h r i s t e n s e n a C^‘ O f f ic e ,
H o I be r g s g a d e N r. 10.

A L F R E D C H R I S T E N S E N * C.®'»
c o a l y a r d & w e s t e r n b r a n c h o f fic e .
K y e e n -s te e a .

A r b e jd s g iv e r e n

Til kamp m od
fa gb evæ gelsen

S øfyrbøderne

Som arbejdsgiver før århund-redskiftet kom Alfred Chris-tensen ofte i
kontakt med den hastigt voksende fagbevægelse, og med en selvrådig
person som AC gik det ikke altid stille af. I begyndelsen af 1898 rationa
liserede kulim portørerne arbejdsgangen med losning af kul i Gasværksog Frihavnen ved at bruge dampspil. Dermed kunne der skæres ned på
antallet af arbejdere, hvilket var blevet anmeldt til den organiserede del
af havnearbejderne et år forinden. Alligevel kom det til konflikt den dag,
hvor dampspillet blev taget i brug bl.a. ved AC s skib, Saturn: 110 arbej
dere, organiseret i Kularbejdernes fagforening, nedlagde arbejdet. AC
valgte så i første omgang at lade skibets mandskab varetage kullosnin
gen. AC kunne dog ikke løse denne konflikt på egen hånd, men måtte
nødvendigvis sammen med de andre kulim portører finde en løsning på
uenigheden. M ekaniseringen af losningen var dog kommet for at blive,
og efter et kompromis med havnearbejderne blev konflikten løst gen
nem forhandling.
I kølvandet på industrialiseringen og Socialdemokratiets fremvækst
dannedes fagforbund i mange arbejdergrene, også hos søfyrbøderne,
som var ansat på ACs dampskibe. I slutningen af århundredet blev AC
anklaget for bevidst at spare på antallet af søfyrbødere. Utilfredsheden
udviklede sig til en arbejdskonflikt, men AC var i begyndelsen ligeglad
med fagforbundets krav og ansatte bare nogle andre uorganiserede folk
på sine skibe. Det resulterede i en arbejdsblokade overfor hans rederi. I
Social-D em okraten den 31. december 1898 meddeler bestyrelsen for
Søfyrbødernes forbund, at H r. G rosserer A lfred C hristensen har
nægtet at bemande sine skibe med tilstræ kkeligt antal søfyrbødere på
linje med det, der findes i andre rederier. På hans 18 skibe er der
tilsammen 64 søfyrbødere, men der burde være 92 til at klare arbejdet,
fastslår forbundet. Det nævnes også, at det er et rent helvede at arbejde
på hans skibe, og at arbejderne bliver behandlet umenneskeligt. Videre
i avisartiklen skriver forbundet, at AC havde afskediget fyrbøderne og
averteret i bl.a. Politiken efter nye folk på følgende vis: “O rd en tlige,
stærke M ennesker, helst total- afholds- eller m ådeholdsfolk antages til H yre og
god F orplejning. M an hen ven de sig til A lfred C hristensens Kontor, A m aliegade
24 - Folk f r a F yrbødernes S am fun d an tages ikke".
Forbundet anklagede hr. Christensen for at opfordre til skruebrækkeri
og opfordrede alle uorganiserede søfyrbødere til ikke at tage arbejde
hos ham. Men i en tid, hvor organisering af arbejdskraften endnu ikke
var lovstyret stod AC stærkt som en selvstændig arbejdsgiver, der fandt
sin arbejdskraft udenfor forbundene.
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Alfred Christensens
sømandshjem,
Nyhavn 9, som det
må have set ud
om kring 1900.
Alfred Christensen
indrettede
sømandshjemmet
som aftægtsbolig
for sine søfolk.
Huset solgtes efter
hans død i 1925.
(Rudkøbing
Byhistoriske Arkiv)

Søm andsh jem m et i
N yhavn
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AC kunne være en hård arbejdsgiver, m en han havde også en
anderledes side, hvor han var godgørende og betænksom. I en af de
københavnske ejendomme, han ejede, Nyhavn nr. 9, indrettede han et
sømandshjem og aftægtsbolig, der først og fremmest var tiltæ nkt de
søfolk, der havde sejlet på hans skibe.38

D/S Skotland med Alfred Christensens rederis navnetræk på skorstenen. Skibet blev
bygget i 1890 på værftet T hs. & W m . Smith i North Shields i England. Skibet kunne
laste 123 tons kul. (H andels- og Søfartsmuseet)

R e d e r ie je r o g s k ib s b y g g e r på S t r a n d m ø l l e n

Bomærket, AC, for
rederiet Alfred
Christensen.
Bomærket var
malet på rederiets
skibsskorstene.
(HA)

Som gårdejer i Nærum drev AC sit landbrug ved hjælp af en forpagter.
Selv boede han og fam ilien på N æ rum Avlsgård om sommeren og i
A m aliegade om vinteren. S am tidig havde han nok at gøre med sin
voksende kulforretning, som krævede, at han investerede i skibe. I
slutningen af 1880’erne valgte han at dele sit firma i to. Kulforretningen
overlod han til sin ældste søn Ferdinand Christensen, og den beholdt
navnet A lfred C hristen sen i f Co. med kontor i Flolbergsgade 10. Selv
arbejdede AC videre med at skabe et rederi, som fik navnet A lfred
C hristensen. 39 Bomærket var “AC”.
I årene omkring 1890 stiftede han en række aktieselskaber, som han
selv havde aktiemajoriteten i. I 1889-90 dannede han dampskibsselska
bet “Nordsøen D/S A/S”, der snart havde fragtskibe rundt på verdens
havene. I 1893-94 stiftede han endnu et dampskibsrederi “U rania D/S
A/S”. Her var han selv forretningsfører og eneejer. På samme tid købte
han en tysk damper, som blev døbt Venus og satte den i fast fart mellem
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Et brev, dateret 3/8
1899, fra Alfred
virksomhed på
Strandmøllen
tilbygningskommissionen for
Søllerød Sogneråd.
I brevet anmoder
Alfred Christensen
om tilladelse til at
ændre i
fabriksbygningen
på Strandm øllen
og indrette den til
m askinbyggeri og
montage, (filarkiv,
dk Rudersdal
Kommune)

'»«MK, Kmsmtc
* Wesensarm

.

Dampbarkassen
’’Ishøj” blev bygget
på Strandm øllen
om kring år 1900.
En barkasse er et
mindre arbejdsfartøj. Den har sin
faste plads på
dækket af et større
skib og kan fires
ned på havet, når
der er brug for
dens indsats.
Barkassen “Ishøj”
var ca. 12 m. lang
og ca. 3 m. bred og
vejede ca. 6 tons.
Det var forsynet
med en damp
maskine, som drev
to skruer for og to
skruer agter. På
billedet ses
bolværket langs
M ølleåens udløb
og værftets kran,
som satte
nybyg-ningerne i
vandet. (HA)

'S *

Motorfærgen ’’Guldborg” blev bygget på Strandm øllen i 1904 for M aribo Amtsråd.
Amtsrådet havde udskrevet en licitation på færgen, og her vandt Alfred Christensens
selskab A/S Dansk M askinfabrik, Kjedelsmedie, Støberi og Skibsbyggeri, med en pris
på 17.000 Kr. foran Københavns Flydedok og Skibsværft A/S og H elsingør Skibsværft
A/S som var noget dyrere. Billedet er fra ca. 1930, men færgen var uforandret i hele
dens levetid bortset fra motorudskiftninger. Færgen blev afløst af Guldborgsundbroen i
1934. (Sakskøbing Lokalhistoriske Arkiv)
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arbejderbolig nær Tårbæk, Strandvejen 809 (tidligere 201). Det var en
lang rødstensejendom kaldet Landro, med plads til 9 fam ilier.41 Planen
var at rive hele fab rik san læ gget ned og bygge en ny m askinfabrik
og skibsværft med tilhørende havn. AC søgte om tilladelse til opførelse
af havneanlægget hos Søllerød Sogneråd, der selv nogle år tidligere
havde fremsat planer om en sådan havn. M en nu var Kystbanen anlagt
og åbnet i 1897, så der var ikke længere behov for skibsfart på denne del
af kysten, derfor sagde de nej. Men AC lod sig som vanligt ikke standse
uden sværdsalg. Han stiftede selskabet A/S Dansk Maskinfabrik, K jedelsm edie, S tøberi o g Sk ibsbyggeri, og indrettede m askinfabrikation i den
gamle fabriksbygning på Strandmøllen. Omtrent sam tidigt købte han i
1899 Hellerup Skibsværft og havn.42 Endvidere opførte han på grunden
matr. 3a i Skodsborg nedenfor Strandm øllekroens nuværende parke
ringsplads en stor skibsbygningshal. Han byggede en lille mole og op
satte her en kran, han havde overtaget fra Københavns Toldbod. Der
med kunne han sammen med Hellerup Skibsværft komme i gang med
at bygge sine egne skibe. Produktionen kom i gang, og på Strandmøllen
fik han bygget mindst fire mindre dampskibe: en lægter “Salvage II”,
en bugserbåd “Salvage III”, en barkasse “Ishøj” og færgen “Guldborg”.43

Alfred Christensens skibsværft ved Strandm øllen blev nedlagt i 1909. H er et foto 1916,
hvor værftsbygningen var gået i forfald. Den blev nedrevet i 1917. (Lyngby-Tårbæk
stadsarkiv)
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Konkursen

På Hellerup Skibsværft byggede han fem større dampskibe: “Kronprins
Frederik” og “Kronprinsesse Louise” til U rania D/S, samt “S/S Nexus”
og “S/S Anamba”, der blev solgt til henholdsvis ØK og hans eget rederi,
Nordsøen D/S.44
Selv om AC ikke havde opnået sognerådets accept af et større havne
anlæg ved Strandmøllen, holdt det ham ikke tilbage fra en ny ansøgning
til sognerådet i 1904 om tilladelse til at anlægge et elektricitetsværk på
Strandmøllen. I årene efter århundredskiftet var elværkerne ved at vin
de frem, og AC mente, at han nok kunne levere strøm til Skodsborg og
Vedbæk fra et elværk på Strandmøllen, hvor M ølleåens brusende vand
masser flød så rigeligt. M en projektet nåede ikke at blive aktuelt, da
hans virksomhed efter et en kort årrække med skibsbyggeri ved Strand
møllen kom i krise. Selv påstod han, at det skyldtes lovet, men udebli
vende finansiel støtte, men der var generelt tale om en dårlig økonomi i
aktieselskabet bag værfterne. Han måtte derfor lade selskaberne likvi
dere, mens han med aldrig svigtende selvtillid frejdigt påstod, at han
havde betalt enhver sit.45 H ellerup Skibsværft nedlagdes i 1908, og i
1909 blev konkursboet i Skodsborg, A/S Dansk M askinfabrik, Kjedelsmedie, Støberi og Skibsbygning, overtaget af Howaltswerke i Kiel
for deres tilgodehavende i virksomheden.461 de følgende år forfaldt det
tomme fabrikskompleks og blev først reddet fra nedrivning på m ålstre
gen i 1917, da fabrikanten Chr. Nielsen købte bygningerne og i 1920
begyndte produktion af hospitals-ilt i de da
restaurerede bygninger.47
F a m il ie l iv e t

Forretningslivet fyldte næsten alt i
AC's liv og ofte kaldte forretnin
gerne ham på rejser. H an var en
fraværende far, især da børnene
var sm å, m en han sørgede for,
at fa m ilie n havde det g o d t og
altid fik, hvad der hørte sig til for
at leve et godt og velstående liv.
Han var rundhåndet med gaver til
Andrea og børnene.48

Alfred og Andrea Christensen, om kring år 1900. (HA)

33

Et klunkehjem

B ørnebørn

Syskrin, som har
tilh ø rt Andrea
Christensen med
hendes navn og
årstallet 1900
indgraveret.
Familien har
doneret det til
Rudersdal Museer.
(Foto: Ole Tage
H artm ann, RM )
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Kunst, litteratur og klassisk musik interesserede ham ikke. Hjemmet
var indrettet i datidens stil med tunge møbler, hvad enten det gjaldt
møblementet i Amaliegade, Nærum Avlsgård eller i hovedbygningen på
Strandmollen. Boligindretning var ikke noget AC gik meget op i. Med
sin folkelige baggrund holdt han af tidens sange og romancer, som blev
fremført ved middagsselskaberne på Nærum Avlsgård. Han og Andrea
satte pris på at ride i de første år, og de fremviste altid stolt stalde og ri
deheste til gæsterne ved de store selskaber. Alle børnene lærte at ride, og
den yngste søn Herbert kom meget i stalden og blev gode venner med
den jævnaldrende rideknægt, Frederik Svendsen.49
Børnebørn kom til efterhånden som de ældste børn blev gift, og de
små holdt meget af deres farfar og det var gensidigt. AC fik lavet en
fotocollage med alle børnebørnenes ansigter, som han havde hængende
på sin væg alle årene.50 M ed tiden blev det til 43 børnebørn.51 Sønne
sønnen W ilfred skriver i sine erindringer, at han “beundrede sin fa r fa r ;
d er altid v a r strålen de - sto r og stærk, som skåret ud a f en e g e s t a m m e Når
han kom gående, var det som om han gik på et skibsdæk i storm, men

Ferdinand Christensen, ældste søn af
Alfred Christensen, med sin fam ilie i
1907. Ferdinand blev direktør for
kulfirm aet, Alfred Christensen &
Co. H er ses han med sin hustru Elna
og sønnerne Robert og A lf og den
yngste W ilfred siddende på stolen.
W ilfred Christensen skrev i sine
memoirer, Den hvide klædning, fra
1970, om sin farfar Alfred
Christensen. Billedet er fra bogen.
(HA)

F arm or

På landet i
N ænnn

han havde noget elegant over
sig samtidig med sit aristokra
tiske ansigt med isgråt skæg og
hår. Det var dog en paryk, han
bar på sin skaldede isse, skønt
han ellers ikke var forfænge
li g ”
Farmor Andrea var en mere stille natur, altid enkelt klædt og med
håret skrabet i stram m idterskilning samlet i en knold i nakken og en
lille hovedbeklædning på issen. Hun underordnede sig altid, hvad hen
des elskede husbond måtte mene. Hun holdt af sin køkkenhave på Nærum
Avlsgård, hvor hun dyrkede grøntsager i de første år, de boede der. W ilfred
Christensen husker sine somre hos farmor og farfar med stor glæde, idet
hans forældre, Ferdinand og Elna, boede nogle somre i et af AC s huse
op mod skoven. Her fik W ilfred tildelt et lille stykke køkkenhave, hvor
han gik med farmor Andrea. Hun havde givet ham en lille skovl og en
lille rive og lært ham hvordan, han skulle passe haven.53
Børnebørnene nød de herlige stunder på landet i Nærum. Avlsgården,
med alle dyrene, høloftet, de store marker og den vildtvoksende park,
var et eventyr at lege i. AC samlede ofte familien til søndagsmiddage, og
der skulle laves en del mad til alle de mennesker. D et sørgede den
svenske kokkepige for. H un regerede i kælderen i det gam m eldags
køkken med stort brændekomfur. Maden - ofte kalvesteg og rabarber
grød, retter, der kunne laves til mange - blev bragt op til spisestuen ved
hjælp en hånddreven elevator. T il middagene var de i reglen mellem
20 og 30 personer, og snakken gik livligt om løst og fast.54
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Bryllup hos Alfred Christensen på N ærum Avlsgård i 1901. Fam ilien er sam let på verandaen.
Forrest fra venstre: Brudeparret Xenia Schleisner og Axel Christensen. 2.række fra venstre: Andreas
Christensen, M arie Christensen, Elna Christensen og Olga Christensen. 3.række fra venstre: Dagny
Christensen (f. Schleisner), Ju lie Christensen, Ferdinand Christensen, M aja Christensen og H erbert
Christensen. 4.række fra venstre: H arry Christensen, ukendt herre, ukendt dame i sort, ukendt dame i hvidt
og ukendt herre. Bagerste række fra venstre: Andrea Christensen, Alfred Christensen, ukendt dame i hvidt og
Charles Christensen. (HA) (Se også familiemedlemm ernes navne på slægtstavlen)

Et lille indtryk af selskabslivet på Nærum Avlsgård får man ved at
læse festskriftet fra en stor jubilæum sfest, der afholdtes på gården i
1896 for at fejre AC s 25 års forretningsjubilæum. Der blev serveret en
7 retters menu: suppe, østers, oksetunge, dyreryg, ost, Parfait Prince
pickier (is), dessert og kaffe. D ertil kom vin, champagne og cognac.
Der blev fremført taler, digte og sange om AC’s tid på søen, familien og
kuleventyret, og der blev underholdt med tidens musik.55
M en alt var dog ikke lutter idyl i patriarkens hjem. Tuberkulosen tog
flere af deres børn: W illiam døde som 17-årig i 1897 og T hyra som 20årig i 1901. Familielivet bar også præg af den omstændighed, at Andrea
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Alkoholens svøbe

med tiden kom ind i et alkoholmisbrug. Det hele begyndte i familiens
tidligste år i Rudkøbing, hvor hun i forbindelse med en længerevarende
sygdom af sin læge blev anbefalet at drikke rodvin. Hun fik smag for
dens virkning og måtte efterhånden holdes i stramme tøjler.
M ed årene blev det værre og værre med Andreas misbrug, og AC var
ulykkelig over det. Han tryglede hende om at holde op og truede også
med at forlade hende. I Nærum blev hun holdt under stadigt opsyn, og
når AC ikke var hjemme, m åtte fam iliem edlem m erne, blandt andre
Ferdinands hustru Ellen tage vagten. Udadtil forsøgte familien at skjule
Andreas misbrug for de mange gæster og forretningsforbindelser, der
kom i huset. Ifølge W ilfred Christensen lykkedes det at styre hende så
meget, at ingen opdagede, at noget var galt.56 M en han husker også, at
farmoderen med tiden ændrede sig markant. Hun blev mere og mere
opgivende med sin have og havde svært ved at styre husholdningen både
i lejligheden i Amaliegade, på Strandmøllen og på Nærumgård Avlsgård.
Det sidste skyldtes selvfølgelig også, at hun aldrig vidste, hvornår de
skiftede opholdsted, for AC bestemte i reglen med øjebliks varsel, at
familien skulle rykke op og begive sig til en af de andre ejendomme, og
herefter måtte alle rette ind.
Andrea's drikkeri tog til, da hun blev ældre, og AC ansatte en sel
skabsdame til at holde opsyn med hende. Andrea gled mere og mere ind
i en passiv rolle og lod sig opgivende styre af sin selskabsdame. W ilfred
Christensen husker, at hans farmor blev en grå skygge, der næsten al
drig sagde noget på egen hånd og efterhånden ikke viste andre nogen in
teresse, selv børnebørnene hilste hun dårligt på. Hun lyste kun op, når
hendes elskede husbond trådte ind i rummet. Trods tragedien ønskede
AC at skabe sol, fest og glæde, og det gjorde han, når han om søndagen
samlede sine mange børn, svigerbørn og børnebørn til middag. AC sad
og konverserede Andrea i let humør, som om intet var galt. Han inddrog
hende i samtalen, som om hun var med i det hele: “Ikke sandt, lille m or-,
D et sig er du osse.” Eller: “H ar du hørt, at d er e r rekordhøst på N ærum gård
i å r ?” Hun lod til at lytte interesseret, men var m entalt fraværende. I
dagligdagen var han altid smilende og elskelig overfor hende, og han
kunne sige på sit langelandske: “Nå, lille mor, ska’ v i ha' lidt frokost}” El
ler: “Nå, lille mor, nu ska' v i in d o g læse de fran sk e a v iser”. Det sidste var
betegnelsen for den sikkert tiltrængte eftermiddagslur. Andreas svar var
altid et samtykke: “J a -ja , som du v il”, eller “J a m en , så g ø r v i det, lille fa r

37

En n y j e r n b a n e f r a L y n g b y t i l V e d b æ k

S id elø b en d e m ed a lle sine m an g fo ld ig e a k tiv ite te r i 1890’ern e,
b egyn d te A lfred C h risten sen også at v irk elig ø re planerne om en
jernbane fra L yngb y til Vedbæk, hvis form ål først og frem m est var
at gøre godstransporten lettere til og fra de industrier, der lå langs
M ølleåen. Sekundært handlede det dog også om, at jernbanen skulle
befordre udstykning af jorder langs banen i N ærum .57 AC leverede kul
til De Forenede Papirfabrikker i Ørholm, og transporten foregik ved
hestevognskørsel fra Klampenborg station. Det kunne gøres så meget
mere rentabelt med en direkte jernbanelinje. H an havde også planer
om at få anlagt et sidespor hen til sin grusgrav ved Svinebakken, den
nuværende Ravnebakke.58
I 1893 arrangerede AC et møde på Hotel Rustenborg i Lyngby med
Banen
plan læ gges 1893- flere baneinteresserede, og et arbejdsudvalg nedsattes med AC i spidsen.
94
Hverken staten, Lyngby-Taarbæk eller Søllerød kommuner støttede
dog sagen. I 1894 vedtog Folketinget en lov om udgifterne til anlæg af
nye privatbaner, der gik ud på, at staten ville yde de 50 % i tilskud mod,
at den øvrige investering i baneanlægget blev finansieret ved private
aktier.59 Det kom til at tage sin tid med den private aktietegning, men da
De forenede Papirfabrikker engagerede sig i projektet og sammen med
AC tegn ed e sig for den stø rste ak tiean d el, ku n n e m an b egyn d e
ekspropriationerne til det planlagte jernbaneanlæg, hvortil AC selv
solgte nogle af sine jorder. Stationen i Nærum blev opført i slutningen
af 1890’erne efter tegninger af arkitekt H. C. W enck.60
Den 17. august 1900 blev banen indviet under stor festivitas. ACs
B anen indvies
sønnesøn, W ilfred Christensen, der dengang kun var 5 år, huskede dagen
1900
som en festdag, hvor hans farfar “strålede a f henrykkelse o v er sin nye jern b a n e
o g som festen s midtpunkt uddelte håndtryk til både honoratiores m ed høje hatte
o g til de arbejdsklædte banefolk m ed sodede an sigter og sm ørelse på hæ nderne''’.61
D et hele tegnede godt i begyndelsen, men snart stod det klart,
at det hovedsageligt var godsfragt, som banen blev brugt til, og at
der ikke blev solgt det antal personbilletter, man havde budgetteret
med. AC var u tilfred s m ed u d v ik lin g en , og han angreb ved flere
lejligheder bestyrelsen og kommenterede forskellige sager som antallet
af ansatte, måden man solgte billetter på, togdriften og anlæggelsen
af et nyt trinbræ t ved Rundforbi, som var blevet besluttet uden hans
medvirken. Samarbejdet blev yderligere tilspidset, da det viste sig, at
anlægsbudgettet for banen var blevet overskredet med 20 %, og da AC
og De forenede Papirfabrikker i Ørholm havde forpligtet sig in solidum
til at dække eventuelle overskridelser, hang de på u d g iften .62 AC var
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Den festlige dag, 17. august 1900, da Lyngby-Vedbækbanen blev indviet. H er er nogle
af de mange honoratiores samlet på Lyngby station. Stående på perronen fra venstre:
Indenrigsm inister Ludvig Bramsen og etatsråd Jean Hansen, der begge ejede
som m ervillaer i Vedbæk, samt Alfred Christensen bagerst. (HA)

dog så utilfreds med mange af prioriteringerne undervejs i projektet,
at han nægtede at betale. Kun papirfabrikkerne betalte deres del, og
bestyrelsen anlagde derfor sag mod AC i 1908, men da han fortsat
undlod at betale sin andel, forsøgte bestyrelsen at indhente pengene
hos papirfabrikkerne. M ed udsigt til at tabe retssagen og sam tidig
læ gge sig ud med papirfabrikkerne, hvorved han risikerede at miste
kulleverancerne til dem, indvilgede han i at betale til slut.
U d s t y k n in g e r og v e je

ACs interesse i Lyngby-Vedbækbanen hang selvfølgelig sammen med
hans ejendomme i Nærum. Efter erhvervelsen af N ærum Avlsgård og
Egevang ejede han det meste af jorden syd for N ærum by, og hans tan-
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Nærum avlsgård / Nærumgård
Egevang
Nærumvang, matr.nr. 2fk Søllerød,
Skodsborgvej 234
Matr.nr. 2hb Søllerød, Skodsborgvej 208
Matr.nr. 2ha Søllerød, Skodsborgvej 210
Præstejord
Krathuset
Kilder
Mineralvandsfabrikken Set. Ansgar
Grunde til salg, Søllerød
Grunde til salg, Nærum
Sidespor til grusgrav
Mølleå trinbræt
Adventistkirken

Kort over Nærum egnen i begyndelsen af 1900-tallet. Arealer ejet af Alfred Christensen er markeret med rød
streg. Arealer med grunde til salg (nr. 10 og 11) er markeret med rød kantskravering. (Kort udarbejdet af Kaj
Sørensen)

40

To dobbelthuse på
Alfred Christensens
Vej nr. 15-17 og
16-18 som Alfred
Christensen lod
opføre i 1901 til
arbejderboliger.
Husene er tegnet af
hans nevø, arkitekt
Frederik Christen
sen. Den dag i dag
lyder et rygte
blandt beboerne
på vejen, at der i
nr. 15, skulle have
boet et par af
Alfred Christensens
elskerinder.
(filarkiv.dk
Rudersdal
Kommune)
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ker om udstykning af jorden var knyttet til forhåbninger om den vækst,
jernbanen ville befordre. Søllerød Sogneråd så ikke m eget anderledes
på m ulighederne, men den egenrådige og utålm odige AC følte ofte,
at det ikke var helt nemt at få sine planer igennem sognerådet. De gav
f.eks. ikke tilladelse til at Egevangs jorde blev lagt ind under Nærum
Avlsgård, da han i 1891 ansøgte om dette. T il gengæld fik han i 1892 til
ladelse til sin udstykningsplan for Avlsgårdens jorder nærmest byen, og
han gik straks i gang med at udstykke og sælge jorden mellem Nærum
By og Jægersborg Hegn. I den forbindelse anlagde han nye veje, som
blev til Frølundsvej og Alfred Christensens Vej, samt forlængelsen af
Concordiavej, der senere blev begyndelsen til Hegnsvej.63
I 1897, da den nye station i Skodsborg blev bygget og Kystbanen
åbnet, var forbindelsen fra N ærum til Strandm øllen den skovvej, der
udgik fra skovløberstedet “N ærum port” umiddelbart øst for Avlsgården.
I forbindelse med sine udstykningsplaner kunne AC godt se fordelen i
en m ere direkte vej m ellem N æ rum og Skodsborg Station, og ikke
m in d st derm ed en le ttere ad g an g til S tran d m ø llen og den lan ge
kyststrækning mellem M ølleåen og Skodsborgbakken, som han havde
erhvervet i 1898. AC bekostede selv at få anlagt en ny grusvej fra Nærum
Hovedgade til viadukten i Skodsborg, og sammenføjede vejen til det i
forvejen eksisterende lille vejstykke ud til Strandvejen.64
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N ærum Skole

Concordia

Befolkningstallet i Nærum var stigende, og i 1899 fik AC en fore
spørgsel fra Sognerådet, om han ville sælge en byggegrund ved Skodsborgvejen i den østlige udkant af byen med henblik på opførelsen af en
ny skole i Nærum. Skolen skulle erstatte af den gamle stråtækte lands
byskole ved torvet. Det store grundstykke i nærheden af skovbrynet lå
på den nordre side af den nyanlagte vej, i alt 10.000 alen2 , som AC
solgte til en pris af 30 øre pr. alen2. Her blev Nærum skole - som den
første murstensskole i sognet - åbnet i 1901.65
I 1906 købte selskabet “Danske Afholdsvenners redningsarbejde for
A lk o h o lister” en lille g ru n d ved skoven a f AC og fly tte d e deres
behandlingshjem for drikfældige kvinder, “Concordia” kaldet, fra Faxe
Ladeplads til en nyopført bygning på grunden.66 Den lille grusvej til
grunden blev straks kaldet Concordiavej. Stedet blev så eftertragtet, at
der måtte udvides. Aret efter, den 26. januar 1907, meddelte Københavns
Amtsavis, at AC havde solgt flere grunde til det filantropiske selskab for

Alfred Christensen med hustru og børn, sidst i 1890’erne. Bagerste række fra venstre: Ferdinand, M arie,
H enrik Charles, Andreas, Axel og H arry. M idterste række, stående: Maja, Olga, T h yra og den yngste søn,
Herbert. Forreste række: Ju lie, Alfred Christensen, Elna og Andrea Christensen. (HA)
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23.650 kr. AC havde jo også sine private grunde med sit kendskab til
alk o h o lism en s svøbe til at stø tte et såd an t fo retag en d e. På de
nyerhvervede grundstykker opførtes i 1909 en ny stor bygning kaldet
N ærum Sanatorium , resten af grundene var have og gartn eri, hvor
patienterne kunne rekreere sig.67
P a t r ia r k e n

Foto fra 1928 af
“Svineslottet” på
Ravnehøjen i
N ærum i det store
område bag
Egevang, der var
ejet af Alfred
Christensen. Her
opholdt Alfred
Christensens
yngste søn,
H erbert, sig
om kring 1898,
mens han passede
svin fra Nærum
Avlsgård. Huset
blev i 1945
indrettet til
fritidsklubben
“Pilen”. Huset
findes ikke mere.
(HA)

AC var familiens patriark og hans plan for sønnerne var, at de skulle
indgå i familievirksomheden. Derfor sørgede han for, at de fleste fik en
m erkantil uddannelse i hans egne filialer i England og Tyskland eller
hos sine m ange forretningsforbindelser i udlandet. Både Ferdinand,
H en rik C harles, A ndreas, Axel og H a rry blev inddraget i firm aets
mange underafdelinger, og de fik efterhånden hvert sit område at tage
ansvar for. Ferdinand blev direktør for kulfirm aet Alfred Christensen og
& Co. Andreas blev med tiden direktør for firmaet Alfred Christensen,
der ejede rederierne.
M ed pigerne var det anderledes. Døtrene M arie, Julie, M aja, Elna
og Olga fik opdragelse i god husførelse og tanken var, at de gerne skulle
giftes solidt og godt. Som bryllupsgave gav AC dem huse, og flere af
disse lå i Nærum. M en ikke alle pigerne fik et let liv i den luksus, de var
forvænte med fra deres barndom og ungdom. Det blev snarere til en
brat opvågnen, da de skulle i gang med deres egne husholdninger. AC
opfordrede sine piger til tage fat, for som han sagde: “Du kan spytte i den
ene hånd, og ønske i den anden og så se, h v o r du f å r m est"- et mundheld, der
stadig citeres blandt hans oldebørn, fortæller oldebarnet Lise Hendrup,
og i familien tales fortsat om begrebet “B ed stefa rsp iger"'.6S
Den eneste af sønnerne, der ikke blev uddannet inden for handelen,
var husets yngste, Herbert. Han fik til gengæld en landbrugsuddannelse

43

H erbert
C hristensen

F am iliefonden

sikkert med tanke på, at han, når tiden var inde kunne overtage Nærum
Avlsgård. Han boede en tid i et lille hus på Svinebakken (nuværende
Ravnebakken), hvor han havde ansvar for Avlsgårdens store svineflok,
både når de stod på stald og når de blev sat på olden i Ravnholmskoven
for at spise sig fede i bog og agern. Det lille hus blev af folk på egnen
kaldt “Svineslottet”. Herbert blev senere gift med den tyskfødte Emma,
og de fik tildelt AC s hus, Krathuset (i dag Egekrogen).69 Herberts og
Emmas første barn blev en pige. Hun fik det særprægede navn Derfia,
men læser man navnet bagfra, bliver det til Alfred, og man ser for sig
p atriarken, der var u m ulig at komme uden om, selv når det gjaldt
slæ gten s yn g re generationer, e ller sagt på en pæ nere m åde: “den
sæ d van lige ch risten ’ske sp ø gefu ld h ed ”, som A C ’s oldebarn, L ise
H endrup, udtrykker det.70 Ud over landbruget prøvede H erbert sig
frem med forskellige former for ivæ rksæ tteri, bl.a. startede han og
faderen i 1913 en mineralvandsfabrik, Skt. Ansgar, ved Ravnholmskoven.
Den lukkede dog igen efter få års drift. Han var ikke altid så heldig med
sine projekter, så familien måtte flere gange træde til med hjælp.71
For at sikre sine børn en god og tryg tilværelse oprettede AC en
familiefond, hvor alle i hans familie, børn og børnebørn, kunne søge
om støtte. B ørnene var vokset op i velstand, men ik ke alle havde
faderens forretningstalent eller forstod at passe på pengene. For at sikre
fondens formue sørgede AC for, at der på de grunde, han solgte, blev
lagt en afgift, der skulle gå til familiefonden. En af de “C hristen’ske
grunde” lå på hjørnet af N ærum Hovedgade og Alfred Christensens
Vej. Den blev købt af tømrermester Sofus Nielsen. Sønnen Fin Nielsen,

Nyere vejskilt til Alfred Christensens Vej i Nærum . Teksten lyder: “Grosserer,
skibsredder, 1842-1825”. Det sidste ord har vist fået et “d” for meget! (Foto: Susanne
Viby, 2017)
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der arvede huset, skriver i sine erindringer, at han stadig i 1987 betalte
grundafgift til fonden.72 Ejeren af ejendommen på Alfred Christensens
Vej nr. 9a, Niels Lang M athiesen, oplyser, at han også i mange år betalte
afgiften til AC's familiefond, lydende på 1 øre pr. alen2 årligt. I dag
eksisterer fonden ikke længere.73
U fu ld fø rte plan er

K am pen om
Skodsborgkysten

Den altid aktive og iderige Alfred Christensen fortsatte sine aktiviteter
efter århundredskiftet. I Søllerød måtte AC forhandle med Sognerådet
om sine planer for veje og udstykninger. Det satte ofte ACs tålmodighed
på prøve, og flere projekter blev af samme grund ikke til noget. Det
gjaldt f.eks. anlæggelsen af en vej til Lyngby, der skulle udløbe fra den
gam le sognevej m ellem N æ rum og Søllerød over E gevangs jorder.
Projektet blev frem lagt for Sognerådet i 1910, men allerede opgivet
året efter, da Sognerådet ikke kunne nå til enighed. Et stykke af den
påtænkte vejføring fra Vangebokrydset til Kongevejen blev gennemført
mange år senere i 1944.74
I Skodsborg kom det også til at gå lystigt for sig efter konkursen i
1909 m ed skibsvæ rftet og m askinfabrikken på Strandm øllen. AC
fo rsø g te at redde n o g et af d et tab te i lan d ved u d s ty k n in g af
Strandm øllegrundene langs Strandvejen nord for fabrikken i 1912.
Tilbage i 1905 havde AC ellers tilbudt kyststrækningen til kommunen
og den i 1903 dannede Skodsborg Kommunalforening med henblik på
skabelsen af en strandpark. Arealet blev selvsagt ikke tilbudt gratis, og
ACs visioner om en offentlig park var nok fremsat for tidligt. I 1912
forsøgte han atter at udstykke det kostbare kystareal. Så længe det
h an d led e om la n d sid e n a f S tra n d v e je n v ar både so g n eråd og
gru n d ejerfo ren in gen med på ideen; men da AC i som m eren 1912
ansøgte sognerådet om tilladelse til udstykning af kystskrænten mellem
M ølleåen og Skodsborgbakken, gik det for alvor løs. AC var allerede
godt i gang med at opføre en villa på skrænten få hundrede meter nord
for Strandmøllen. Imidlertid kom Kommunalforeningen på banen og
e f te r e t p a r s to r m fu ld e m o d e r, ly k k e d e s d et - sek s å r fø r
naturfredningsloven blev gennemført i 1918 - at stoppe ødelæggelsen af
kystarealet. Sagen endte med, at AC afstod kystparcellerne mod en
erstatningssum på 9.000 kr. Skodsborg K om m unalforening betalte
h alvdelen af b elø b et, m ens kom m unen accepterede at dæ kke de
resterende 4.500 kr. med 500 kr. årlig t og 5 % i rente.75 Det var en
forretning efter ACs hoved.
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Det sidste ord om Strandm øllegrundene var dog ikke sagt. I 1915
var han igen på spil i samme område med de resterende kystgrunde.
K om m unalforeningen forsøgte igen at bremse projektm ageriet. AC
krævede 10.000 kr. for at stoppe ud stykn in gen . D et endte med at
han lod sig nøje med 8.000 kr. hvoraf kommunen dækkede de 2.000
kr. K om m unalforeningen indsam lede 4.000 kr. og de sidste 2.000
kr. bidrog kunsthistorikeren C harles Been m e d .76 Et m indested for
kunsthistorikeren, Beens Bænk, blev indviet i 1916, og to år senere
gennem førtes naturfredningsloven i D anm ark, der en gang for alle
sikrede det frie udsyn til Øresund nord for Strandmøllen.77
A l f r e d C h r is t e n s e n s s id s t e f o r r e t n in g e r i N æ r u m

K am pen m ed
S ogn erådet

Alfred
Christensens
skrivebord, der har
stået på Nærum
avlsgård. På bordet
er også det
skrivesæt med
blækhus, han
benyttede. Bordet
arvede hans datter,
M aja, hvis
barnebarn Lise
Hendrup ejer det i
dag. (Foto 2017.
Erik Hendrup)
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En af Alfred Christensens sidste udstykningsforretninger i N ærum
drejede sig om udstykning af den sydvestlige del af gården Egevangs
jorder, matr. nr. 5ac, som AC i 1915 solgte til finansm inister Edvard
B randes.78 På gru n den opførte Brandes den sm ukke landejendom
Vatelunden, tegnet af arkitekten L. Hygom.79
ACs forhold til Søllerød Sogneråd blev stadig mere anstrengt efter
kampen om Strandm øllegrundene. Han havde allerede i en årrække
overvejet at afhænde Avlsgården i Nærum, hvor han havde tjent ganske

Ejendommen
’’N ærum vang”,
nuv. Skodsborgvej
234, som Alfred
Christensen
opførte som
ældrebolig til sig
selv i 1916. Alfred
Christensen boede
her om sommeren
til sin død i 1925.
Derefter overgik
huset til A/S
N ærum vang og
solgtes videre til
fru Spies og fru
M antey W agner
fra N ærum Hoved
gade. I 1950’erne
fungerede stedet
som rekreations
hjem. (Foto: Ole
Tage H artm ann,
2018, RM )

godt på sine spekulationer. Der kom ekstra skub i de planer i sommeren
1916, hvor Sognerådet hævdede, at AC i en sag om Concordiavejs for
længelse var løbet fra sine selvpåtagne forpligtelser om at anlægge en
farbar vej ved de grunde, han solgte, når der blev opført hus på grunden.
AC var ikke enig, og skrev på vanlig selvrådig vis et indlæg i Søllerødbladet
den 9. december 1916, hvor han hævdede, at det var Sognerådet, der
havde forkludret sagen med meningsløse krav: “J e g h a r g jo r t m ere f o r
Søllerød K om m une en d nogen anden ek sisterende M and. J e g ville g e r n e h ave
a n la g t en v e j o g s o lg t G ru n d e p å b illig e Vilkår, ev t. h a v e b y g g e t n o g le
S m åh u se, m en n å r m a n skal h a v e a lle d e B esv æ rlig h ed e r o g u r im e lig e
F orlangen der at kæmpe imod, som Søllerød S ogn eråd frem sæ tter, v il j e g ikke
have m ere d erm ed at gøre. J e g ha r nu boet på N ærum gård i 30 år, m en e r nu
så ked a f at væ re d er og have m ed Søllerød S ogneråd at gøre, at j e g sandsy n ligvis
i den næ rjjieste F rem tid fly t t e r derfra". Afslutningsvis truer han sognerådet
med en retssag.80
Søllerød Sogneråd svarer tilbage i et indlæ g i sam m e blad ugen
efter: De tager AC s trusler om retssag helt roligt, idet de er i besiddelse
af et dokument vedrørende Concordiavejs forlængelse, som han selv
har underskrevet. AC blev, som hans sønnesøn W ilfred Christensen
beretter, mere og mere stædig og rethaverisk med årene. På trods af
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To huse opført af Alfred Christensen i 1921. Huset tv., nuv. Skodsborgvej 210, hed
“N anortalik”. Alfred Christensens yngste søn, H erbert Christensen, boede her med sin
fam ilie. H erbert Christensens datter, Derfla, fik som voksen lejligheden på kvisten.
H uset til højre, nuv. Skodsborgvej 208 kaldtes ’’Svalegabet”. H er boede Alfred
Christensens datter, Maja, med sin fam ilie. Huset var i fam iliens eje til 1958. (Foto: Ole
Tage H artm ann, 2018, RM )

Alfred Christensens ejendom, Am aliegade 24 (tv.), hvor han og fam ilien boede i lange i
perioder. I baggrunden (th.) ses Am alienborg slotsplads. Alfred Christensen nedrev i
1900 den gam le ejendom og lod sin nevø, arkitekt Frederik Christensen, tegne den nye,
som stadig står i dag. Boet efter Alfred Christensen solgte ejendommen i 1925. (Foto:
Ole Tage H artm ann, 2018, RM )
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N ærum Avlsgård i
1938, som den så
ud med den nye
hovedbygning fra
1920. Det tre 
længede, stråtækte
staldkompleks
hidrørte fra 1800tallet. De gamle
staldlænger blev
nedrevet i 1959 til
fordel for Ungdomsgården.(HA)

sine skarpe udtalelser om Sognerådet forlod AC ald rig helt egnen.
I 1916 byggede han en v illa på N ærum vej, N ærum vang (nuværende
Skodsborgvej 234), på matr. nr. 2fk. Huset blev indrettet sådan, at han
havde alt, hvad han skulle bruge i stueetagen og derfor ikke behøvede at
gå på trapper op til 1.sal, når han en dag blev svækket i bentøjet. Hvor
m eget AC boede i N ærum vang vides ikke; men lidt længere nede ad
Nærumvej byggede han om kring 1920, på to af sine grunde, huse til
sin familie. Det ene hus, N anortalik, ejede familiefonden, men det blev
Herbert og hans fam ilie der flyttede ind dér. I huset ved siden af, kaldet
Svalegabet, boede AC s datter Maja med sin familie i bryllupsgave.81
N æ s t e g e n e r a t io n o v e r t a g e r N æ r u m A v l s g å r d

I 1917 overdrog AC N æ rum Avlsgård til sin ældste søn, Ferdinand
C h risten sen . S elv bosatte AC og A n d rea sig på A m alieg ad e 24 i
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Hovedbygningen
på Nærum
Avlsgård set fra
parken, 1929. (HA)

F erdinand
C hristensen

F ruerlun d
opføres 1920

København, hvor AC umiddelbart efter århundredskiftet havde opført
en ny etageejendom tegnet af arkitekt Frederik Christensen, søn af AC’s
storebror.
AC’s ældste søn, Ferdinand Christensen, der var direktør i kulfirmaet
A lfred C h risten sen & Co. lign ed e ik ke sin far, men var en m ere
tilbageholdende forretningsm and. Flan var ikke altid væ ret enig i
sin fars store projekter og havde ind im ellem forsøgt at tale ham fra
dem, men AC var stæ dig og tålte ingen indblanding, h vilket førte
til uvenskab im ellem dem flere gange. Ferdinand var dog en dygtig
forretnin gsm an d, og han fik både kulvirksom heden og den d ertil
hørende rederivirksomhed til at blomstre.
I N æ ru m g ik F erd in an d i 1920 i g an g m ed at rive det g am le
stuehus ned til fordel for et mere moderne og stilfuldt stuehus med to
tilhørende lave længer. Den gamle trefløjede staldgård fik lov at blive
stående. “En p r y d f o r sin e g n ”, skrev Søllerød Tidende. Ejendommen
fik efter nedrivningen af den gam le hovedbygning også et nyt navn:
“Fruerlund”.82 Det hele tegnede lyst og godt for Ferdinand, men der var
nedgangstider på vej.
K u l f o r r e t n in g e n s u d v ik l in g i K ø b e n h a v n o g A a r h u s

Det begyndte med en opdeling af kulforretningen. I filialen i Arhus
havde AC's bror, Lauritz Andreas Christensen, drevet firmaet fremad i
et roligt tempo. Med tiden blev både AC s sønner og Lauritz Andreas’
søn Julius Christensen inddraget i firmaet. Men det rejste så spørgsmålet
om, hvem der skulle videreføre forretningen. Efter nogen diskussion
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J u liu s
C hristensen

endte det med, at AC gik med til at dele firmaet i to, et i øst og et i vest,
men på den betingelse, at de to firmaer skulle holde sine kulforretninger
i hver sin landsdel og ikke konkurrere med hinanden. A ftalen blev
underskrevet i 1898, og Arhus-filialen fik nu sit selvstændige firmanavn,
A arhus K ul-kom pagni. I 1901 trak L au ritz A ndreas sig tilb age og
overlod direktørposten til sin søn Julius Christensen.
Julius Christensen udvidede hurtigt kulhandlen i Arhus og startede
en rederivirksom hed, D/S Ocean, i 1907. Hans første skib, “S/S A l
lan”, var bygget i Skotland og indrettet specielt til kultransport. I de
følgende år kom der flere skibe til og frem til 1. Verdenskrigs udbrud i
1914 blomstrede kulforretningen; men med krigen steg fragtraterne, og
transporten af kul over Nordsøen blev mere risikabel og førte til bety
delige prisstigninger.

Slægtsoversigten viser kulgrosserer Laurits Andreas Christensen med sine to hustruer
og deres børn. Barn nr.2 Julius overtog Aarhus Kul-Kompagni efter sin fader i 1901
Alfred Christensen & Co i 1921. (Udarbejdet af Hans-O le Ketting)
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Kulannonce fra
Aarhus KulKompagni, 1901.
(Aarhus vejviser)

Aarhus Kul-Kompagni.
X o n to r:
T elefon 133.

S k o l e g a d e 37.
T elefon 133

Kun p rim a K valiteter importeres.
V arern e blive paa F o rlan gen d e tilkørte og indbaarne,

Aarhus Kul-Kompagni
1. Verdenskrig

F allitten 1921
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I 1917 kom de første fallitter inden for landets kulhandel, men den
dygtige Julius klarede sig strålende og udvidede forretningen ved indgå
else af store kontrakter med Statsbanerne og Kommunernes Kulkontor.
Dermed nærmede han sig sin fætter Ferdinands københavnske firma,
Alfred Christensen & Co. De to modtes og prøvede at få en samarbejds
ordning i stand, men de kunne ikke blive enige om betingelserne, og
Ferdinand trak sig fra forhandlingerne.
I slutningen af krigen begyndte de tilbageværende danske kulfirmaer
at importere kul fra USA som erstatning for det engelske kul, som ikke
længere kom på markedet. Det betød yderligere prisstigninger og lang
transporttid samt risiko for, at de indgåede kontrakter kunne give meget
store tab, når markedet atter blev frit. Da de engelske kul atter kom på
markedet efter krigens ophør i 1918 tabte Alfred Christensen & Co.
således meget store beløb på deres bindende kulkontrakter med USA.
Det blev fatalt for Ferdinand, der ikke formåede at redde firmaet og gik
fallit i 1921.
Den d yg tig e Ju liu s, havde på det tidsp un kt fly tte t sin sam lede
kulforretning fra Arhus til København. Den gamle aftale om, at AC og
hans børn skulle have København for sig selv, mens Lauritz Andreas og
hans børn tog sig af kulmarkedet i Arhus og omegn, var dermed brudt,
og familierne var ikke længere på talefod. Det hindrede dog ikke Julius i
at overtage Alfred Christensen & Co. i København efter fallitten.
Det var en gevaldig deroute for Ferdinand, der også måtte afhænde
Fruerlund i kølvandet på fallitten. Det blev hans yngre bror, direktør

Alfred Christensens fam ilie levede et festligt liv. H er er det sønnen, Andreas
Christensen, der med sin hustru, Dagny, og børnene, Sten, Otte, Else og Ebbe, er ude
og køre i hestevogn i skoven ved N ærum Avlsgård, ca.1912. Datteren, H ellen, rider sin
egen hest. Som voksen boede H ellen med sin mand, L eif W ilier Andersen, på Nærum
Avlsgård en årrække. (HA)

Andreas Christensen (tv.), og hans fætter Ju lius Christensen fra A/S Det Danske
Kulkompagni på ferie i fam iliens sommerhus i Lønstrup, 1927. Trods det store
fam iliedram a om kring fusion af kulfirm aet i 1921-22, bevarede de to fætre et godt
forhold. (HA)
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Andreas Christensen rider på sin hvide
hest og besigtiger ejendommen
om kring Nærum Avlsgård, 1928. (HA)

A ndreas
C hristensen

Andreas Christensen, der overtog ejendommen i Nærum. Andreas og
familie havde boet en del år på Ryvangs Allé 24 i Hellerup i en pragtvilla
kaldet Ryvang.83
Andreas lignede sin far både i forretningstalent og sit udadvendte
væsen. H an og h u stru en D agn y og deres seks børn nød liv e t på
Fruerlund, havde også råd til udenlandsrejser i 1920’erne til de store
byer i Europa og til skisportssteder i Norge og Schweiz. Familien fik bil,
som blev anvendt til ture rundt i landet og til familiens sommerhus i
Lønstrup i Nordjylland. Der holdtes store familiefester på Fruerlund og
Andreas samlede børn og børnebørn om sig, ganske som hans far, AC,
havde gjort. Lise Hendrup fortæller, at de kaldte Andreas for “B edstefar”
og gamle AC for “S torebedstefar"'.84
A l f r e d C h r is t e n s e n s s id s t e å r

De sidste år i AC s liv bragte en del skuffelser. K uleventyret og an
dre a f de store in v esterin g er, han havde sat i væ rk, ud v ikled e sig
ikke, som han havde håbet. For eksem pel gik det ikke så godt med
Lyngby-Vedbækbanen, som han havde drømt om. Trods sine konflikter
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■

Firm aet Alfred
Christensens
brevpapir fra 1938,
i den tid, hvor
sønnen Andreas
C hristen
sen var direktør i
dampskibs
selskabet. (HA)
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med banebestyrelsen beholdt han sin plads i bestyrelsen og var bl.a.
med til at søge tilskud til togdriften fra Søllerød og Lyngby-Taarbæk
Sognekommuner. M en på trods af store tilskudsbeløb, gik det ned ad
bakke, og i 1917 overlod han sin bestyrelsespost til sønnen Ferdinand
Christensen, der kæmpede videre for faderens vision. På trods af dennes
protester besluttede banens driftsbestyrer i 1919, at tage AC s sidespor
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Alfred Christensen
i sine sidste leveår,
ca. 1920. Billedet er
form entligt taget i
sommerhuset
’’N ærum vang” ved
trappen til l.sal.
(HA)

D yrt, m en
m orsom t
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til grusgraven ved M ølleåen op, da man manglede skinner andetsteds
på banen.85 To år senere ophørte den urentable drift på strækningen
Nærum-Vedbæk, derved årsskiftet 1922/23 blev definitivt nedlagt.86
T rist var det, men AC var som vanligt ikke så let at slå ud. Da en
forretningsbekendt udtalte: “H vis De ikke h a vd e v æ ret m ed i L yngbyN ærum banen, så havde De i d a g væ ret en a f landets rigeste mænd", svarede

“S ygeplejersk er”

AC: “J a , m en så havde j e g ikke h a ft d et så m orsom t, som j e g har h a ft d e t”.87
AC lod sig aldrig gå på, om det gik op eller ned økonomisk. Som et skib
i stormvejr, sejlede han lige igennem.
Alderdom men var heller ingen h in drin g for hans virketrang, og
han førte fortsat en stor husholdning i sin lejlighed i ejendommen
Amaliegade 24. Af folketællingen fra 1921 ses det, at han havde en del
ansatte boende: en husbestyrerinde, en privatsekretær, en kokkepige,
en husassistent og en kusk. W ilfred Christensen skriver, at hans farfars
stærke helbred betød, at han aldrig tidligere havde haft brug for at søge
læ ge, men med alderen kom forskellige forkalknings-skavanker og
noget slidgigt i hoften, som gjorde, at AC nu kastede sig over helse- og
massagekure med samme iver som med sine tidligere projekter. Han
anskaffede sig en trehjulet cykel til at køre rundt i byen på, i stedet for
at gå. I sin lejlighed indrettede han et lysbad, og da han ville sove mere
frit end i et sovekammer, lod han bygge en egetræsseng med 4 stolper og
forhæng, som blev anbragt i dagligstuen ud mod Amaliegade.
W ilfred Christensen beretter underfundigt om de sygeplejersker,
AC ansatte og installerede i sit værelse: “Uden a t j e g tror, a t hans H elbred
g jo r d e d et absolut nødvendigt, ansatte han to S ygeplejersk er til at p leje sig, og
disse fik, som det v a r Skik f o r Sygeplejersker, deres Leje i sam m e Værelse som
P a tien ten . M in F a rm o r o g h en d es S elsk absdam e v a r fo r t s a t h e n v ist til
G aardværeiserne. In gen a f m in F arfars hjælpende k vinder g jo r d e Indtryk a f
a t have nogen U ddannelse i den m ennesk elige g er n in g a f p leje ga m le og syge.
D eres H aa rfarve v a r alt f o r lys til a t væ re trovæ rdig. ..”.88 Ifølge W ilfred
Christensen bar “sygeplejerskerne” meget sminke og talte med lidt flade
a’er, og de blev udskiftet fra tid til anden. Familien var meget forarget
over ordningen, men det rørte ikke AC det mindste. Han forlangte, at
kvinderne, “dammerne” som han kaldte dem, skulle ledsage ham til de
familiemiddage, som de ældste børn og svigerbørn nu havde overtaget.
Andrea havde stiltiende måtte finde sig i at se på “dammernes” færden
ind og ud hos AC, mens hun selv måtte sove i et separat værelse med sin
selskabsdame. Hun blev efterhånden mere og mere dement og efter et
fald, der resulterede i et hoftebrud og en indlæggelse, blev hun helt
fraværende. Hun døde i 1920.
AC fornemmede nok, at livet også for ham var ved at rinde ud, for
ind i mellem kunne han sige en bem ærkning til sin sønnesøn W ilfred
Christensen, der kom på besøg i Amaliegade, for eksempel: “D et e r ikke
det, at m an ska’ herfra , m in D reng, m en tænk a l den E rfaring, d e r g a a r tabt
m ed m ig".89 AC barslede dog med nye ideer til det sidste og tænkte kun
fremad. Han erstattede hestevognen og den gamle Søren Kusk med en
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af de nymodens automobiler med tilhørende chauffør. Som en af sine
sidste handlinger lod han sig en kold januardag transportere til H an
delsbanken for at fremlægge sin sidste nye ide. Han blev taget venligt
imod og lyttet til, men hjemme igen gik han i seng med feber og lun
gebetændelse, og efter få dages sygepleje døde han den 28. januar 1925,
83 år gammel.
Begravelsen foregik fra Søllerød kirke, den kirke, som var blevet
b rugt til fam iliens bryllupper, dåb og begravelser. D et blev en stor
begravelse med mange mennesker, men da egetræskisten skulle bæres
ud af kirken, var den næsten ikke til at rokke ud af stedet. AC var en
stor, tung mand. Dette fik en af hans skarptungede svigerdøtre til at
sige: “F arfar v a r kontrær til d et sidste, han vild e en d ikke lade sig bære u d a f
K irken”!90AC blev begravet på Søllerød Kirkegård tæt ved indgangen til
kirken, og her ligger også flere af hans familiemedlemmer.
En fælles boopgørelse efter ægteparret Alfred og Andrea Christen
sen blev offentliggjort den 11. november 1925.91 I alt registreredes 13
arvinger, d.v.s. 10 overlevende børn samt tre arvinger efter den i 1916
afdøde datter M arie. Det betød at boet blev opgjort i 11 lige store arveandele. T il deling blev der i alt 945.265 Kr. eller 85.933 Kr. pr. arveandel.
Det svarer i nutidskroner til om kring 2,4 mio. kr. pr. arveandel.92
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I 1934 solgte Andreas Christensen Fruerlund til Søllerød Kommune,
men bedriften fortsatte, idet han forpagtede avlsbygningerne og fortsat
drev landbrug.93 Hans datter, Hellen, og hendes mand grosserer W ilier
Andersen, lejede sig ind i hovedbygningen og havde rideheste i stalden.
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I 1940 fik Poul Andreasen fra Næstved arbejde på gården som staldme
ster. Han har kunnet fortælle om årene på gården indtil det helt store
skift i 1948, hvor Søllerød Kommune lod hovedbygningen indrette til
bibliotek. Godt 10 år senere blev de smukke trefløjede avlsbygninger
nedrevet og i 1959 indviedes den nye Nærum Ungdomsgård på samme
sted.94
Kulforretningen blev som nævnt videreført videre af Julius C hris
tensen under navnet A/S Det Danske Kulkompagni. Han opbyggede i
1930’erne og under 2. Verdenskrig en koncern bestående af 40 forret
ninger landet over, som han drev med stort udbytte frem til sin død i
1958. Koncernen blev i 1962 overtaget af Caltex, som atter overdrog det
til det amerikanske selskab Texaco.95
I 1929 overtog Ferdinands søn, landsretssagfører W ilfred C h ris
tensen, bestyrelsesposten i Nærumbanen, som han beholdt indtil 1938.
Under besættelsen og især i efterkrigstiden begyndte en stærk vækst i
indbyggertallet og virksomheder i Nærum, og AC’s vision fra århund
redskiftet begyndte at tage form med 50 års forsinkelse. Nærumbanen
havde været en af de største ærgrelser, han havde haft i sit liv, og han
omtalte den slet ikke i sine memoirer.
AC var en markant og initiativrig erhvervsmand og iværksætter og et
produkt af sin tid, hvor mulighederne var uendelige indtil 1. Verdens
k rig satte en bremser på hjulene i de industrielle lande i de følgende
årtier. I hans egen selvopfattelse handlede det om fasthed og fremsyn.

I efterkriften til sine memoirer formulerede han det således: “N a a rjeg
har opnaaet m in forh old svis enestående K a rriere, skyldes det u tvivlsom t de to
E genskaber v ed m ig, det... at ville en S ag og at ville den til G avns”.96
Kendetegnet for store erhvervsmænd på den tid som Tietgen, H.N.
Andersen og Carl Jacobsen var netop at tage initiativer til de indbringende
forretninger, som var både dem selv og samfundet til gavns. Som person
var AC en mangesidet forretningsmand, der særligt markerede sig som
kulgrossist, skibsreder, skibsbygger, ejendom shandler, fabrikant og
jordspekulant.
Privat var han patriarken, der stod i spidsen for en stor familie. Som
patriark sørgede han i tidens stil for, at de seks drenge fik en god ud
dannelse, og efterhånden overtog de en del af fam ilievirksom heden.
Pigerne derimod blev opdraget til at være gode ægtefæller, og flere af
dem blev godt gift. AC var livet igennem en samlende faktor i sin efter
hånden store familie.
Lokalt ligger hans betydning i, at han med sine omfattende grund
indkøb i Nærum og omegn og med sine senere udstykninger samt med
initiativet til jernbanen banede vejen for det moderne Nærum. Han var
en sand pionér, og han fik pionerens skæbne ved ikke selv at opleve vir
keliggørelsen af det, han havde skabt fundamentet til: omformningen af
Nærum fra en stillestående landsby til en bymæssig bebyggelse.
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NOTER

1 W ilfred C hristensen: Den hvide klædning, erindringer. A alborg Stiftsbog
trykkeri, 1970, s.16-18. Bogen findes i Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune.
2 Alfred Christensen: Udtog af Alfred Christensens Memoirer. Privattryk, 1923.
Det Kongelige Bibliotek, s. 4.
3 W ilfred C hristensen, Den Hvide K lædning, erindringer. Aalborg Stiftsbog
trykkeri, 1970, s.18.
4 Alfred Christensen: Udtog af Alfred Christensens M emoirer. Privattryk, 1923.
Det Kongelige Bibliotek, s.5.
5 Datidens rangorden for skibsbesætningt: 1. Skibsdreng (sømand under Ju n g 
mand). 2. Jungm an d (ny sømand med m indst 1 års læ retid som læ rling). 3.
Letm atros (sømand med 1 års fast skibsfart), 4. M atros.”Bestmand” svarer til
matros. Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/skibsbesætning.
6 H ans Berggren: M ads Lange, Kongen af Bali, Bogan 1992. M ads Lange gik
i land på Bali, stiftede fam ilie og blev meget betydningsfuld for øens befolk
ning. Hans efterkommere bor der stadig. Han er beskrevet i bogen M ads L an
ge, Kongen af Bali af H ans Berggren, som også nævner M ads’ aldrig glemte
kæreste fra Rudkøbing, Ida Bay, der var i slægt med Bodil Christensen.
7 Alfred Christensen: Udtog af Alfred Christensens Memoirer. Privattryk, 1923.
Det Kongelige Bibliotek, s.J.
8 W ilfred C hristensen, Den Hvide K lædning, erindringer, Aalborg Stiftsbog
trykkeri, 1970, s. 18.
9 Alfred Christensen: Udtog af Alfred Christensens Memoirer. Privattryk, 1923.
Det Kongelige Bibliotek, s. 6.
10 Alfred Christensen: Udtog af Alfred Christensens Memoirer. Privattryk, 1923.
Det Kongelige Bibliotek, s.7.
11 I W ilfred C hristensens erin drin ger fra 1970 s. 12 kalder han sin morfader:
Theoforus Andresen, men Ifølge kirkebogen er navnet Theophorus Andresen.
Det er så anvendt herefter. Lods Theophorus Andresen lodsede skibe i Svendborgsund og under krigen 1864 sejlede han tropper til Sønderjylland. Han fik
en orden af kongen for sin indsats. Krigsindsatsen som begrundelse for orde
nen passer nok ikke, da Thephorus først får sin orden i 1881. Se også note 19.
12 W ilfred Christensen: Den Hvide K lædning, erindringer, Aalborg Stiftsbogtrykkeri, 1970, s.75.
13 Alfred Christensen: Udtog af Alfred Christensens M emoirer. Privattryk, 1923.
Det Kongelige Bibliotek, s.7.
14 Borgerbrev var datidens betegnelse for næringsbrev. Optegnelser om Borger
skab 1871-1875, Kbh. Byhistoriske Arkiv
15 K raks. D anm arks ældste virksom heder: O m dannet til aktieselskab i 1925.
D irektør (siden 1928) Robert Christensen, f. 1891, adresse Frederiksberggade
1 Kbh. K.
16 André Lütken: Opdelsernes bog. Bd.4, 1879, s. 185.
17 J . N ø rg a a rd , A arh u s K u l-K o m p ag n i o g D e F o renede K u lim p o rtø re r:
E rindringer fra en branche. Erhvervshistorisk årbog Bd. 48 (1998/1999) s. 150
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18 Brevveksling om Alfred C hristensens slægt mellem A llan Scott Christensen
og hans søster, M argit Dugdale, begge børn af H enrik C harles Christensen,
som var søn af Alfred C hristensen. Brev dateret 26/4 1965. I følge den Kgl.
Hof- og Statskalender årgang 1882 s. 161, blev Theophorus Andreasen d. 17/11881 udnævnt til Dannebrogsmand og modtog hæderstegnet “Sølvkorset”. Det
skete i forbindelse med hans 40-års jubilæum som lods i Rudkøbing.
19 Kjeld Ejdorf, Storm floden den 13. november 1872, Danmarks største strandingskatastrofe. Skib forlag 2002.
20 Alfred Christensen: Fra Skibsdreng til Skibsrheder og Grosserer i København,
memoirer. Privattryk, 1923. Det Kongelige Bibliotek, s. 5.
21 Folketælling 1885: København,
22 Brevveksling om Alfred C hristensens slægt mellem A llan Scott Christensen
og hans søster, M argit Dugdale, begge børn af H enrik Charles Christensen,
som var søn af Alfred Christensen. Brev dateret 26/4 1965.
23 Else W olsgård: Ferdinand - en sjælden mand, Øboer 2013. Rudkøbing Byhi
storiske Arkiv.
Da telefonen kom frem i landet, fik Ferdinand Christensen installeret forbin
delse m ellem sit hjem, teglværket og pavillonen i Fredskoven, og oprettede
et telefonselskab i sit eget hus i N ørregade 29. H an fik en stor betydning for
udviklingen i byen.
Ferdinand var m uligvis manio-depressiv og bragte sit liv til ende i 1892. Han
blev kun 51 år, men havde i sit korte liv haft en stor betydning for Rudkøbing.
Derfor blev han hyldet med en flot begravelse og en mindesten i Fredskoven.
M aia og de hjem m eboende børn flytted e lig e efter hans død til Ø ster Farim agsgade i K øbenhavn, hvor hun ernærede sig som spillelæ rerinde. H un
flyttede på sine gam le dage ind på det sømandshjem i Nyhavn nr. 9, som AC
ejede. Hun døde i 1923.
24 Alfred Christensen har uden tvivl være en af de aktive initiativtagere til frihavnsprojektet, fordi han også selv havde stor fordel ved sådan en havn, men
han er ikke nævnt i aviser eller m ødereferater fra den tid. M orgenbladet des
på m ikrofilm på Det kgl. Bibliotek, men Ø konom itillægget til Morgenbladet,
som A lfred nævner, h ar ikke kun n et frem skaffes. Jfr. A lfred C hristensen:
U dtog af A lfred C hristensens M em oirer. P riv attryk, 1923. D et K ongelige
Bibliotek, s 9.
25 Gunnar Sandfeld: Søllerød, som det var engang, H istorisk-topografisk Selskab
for Søllerød Kommune, III Sam ling, 1975, s.104.
N ærum Avlsgård, opført i 1865 af m aterialer fra N ærum Ø lbryggeri af de to
ejere af N ærum gård ved gadekæret, C .M . W in th er og D.B. Adler. W in th er
overtog Nærum Avlsgård 1873, og købte også matr. 4 a af N ærum by (Rasmus
Nielsens gård), og havde nu 230 tdr. land. C .M . W in ther solgte videre til assesor Lund i 1886, der samme år solgte videre til grosserer Alfred Christensen.
26 W ilfred C hristensen, Den Hvide K lædning, erindringer, Aalborg Stiftsbog
trykkeri, 1970, s.20.
27 Alfred Christensen: Udtog af Alfred Christensens Memoirer. Privattryk, 1923.
Det Kongelige Bibliotek, s. 8.
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Ludvig Heberg. Bryllupsbilledet med kjolen hun havde syet og sine memoirer
overdrog hun mange år senere til Søllerød museum. Foto nr. S- 3265, H istorisk
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som det var engang, III Sam ling, 1975, s. 113-15. Historisk-topografisk Selskab
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N ærum , Søllerødbogen 1986.
34 W ilfred C hristensen, Den Hvide K lædning, erindringer, Aalborg Stiftsbog
trykkeri, 1970, s.19.
35 W ilfred C hristensen, Den Hvide K lædning, erindringer, Aalborg Stiftsbog
trykkeri, 1970, s.23.
36 Jfr. Gunnar Sandfeld: Det kommunale styre i Søllerød 1841-1978. Bd. 1, 1977,
s. 225f.
37 Gunnar Sandfeld: Søllerød, som det var engang, Historisk-topografisk Selskab
for Søllerød Kommune, IV Sam ling, 1976, s. 270.
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M ateriale om AC og slægt findes på H istorisk Arkiv for Rudersdal Kommune.
M aterialet er indleveret af fam ilien, og indeholder bl.a. slægtstavler, billeder og et lille
skrift på 11 sider, “Udtog af Alfred Christensens m em oirer”. Et trykt eksemplar findes
på Det Kgl. Bibliotek og et maskinskrevet manus på Arkivet. AC har skrevet disse sider
i 1923, da han var 81 år gammel. Han beskriver sit liv i store træk. Om fam ilien hører
stort set kun om hans mor, og ikke et ord om hustruen og de 13 børn. Bortset fra hans
fødeår - og at han kom til søs som 14-årig - er manuskriptet blottet for årstal, så man
må selv regne sig frem til, hvornår begivenhederne har fundet sted.
K ildem aterialet omfatter 3 æsker og har flg. arkivnumre 2002/145, 2010/64 og 2001/18.
På H istorisk Arkiv for Rudersdal Kommune des yderligere en del uregistreret materiale
fra fam ilien Christensen der bl.a. omhandler boet efter AC, Sømandshjemmet i
Nyhavn og en del personlige papirer fra sønnen Georg Axel Christensen.

TAK
En tak f o r værdifuld hjælp i forbindelse m ed tilblivelsen a f denne artikel rettes
til: Niels Brühl, Sven H erting og K aj Sørensen fr a projektgruppen omkring
Rudersdal Museer. Desuden takkesACs efterkom m ere f o r gennem årene at have
overladt et righoldigt arkivm ateriale til Historisk Arkiv f o r
Rudersdal Kommune.
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En kommunist flyttede ind
Forfatteren Martin Andersen Nexø på
Morlenesvej i Holte

a f Torsten Søgaard.

M artin A ndersen Nexø (1869-1954) den m est læste danske fo r fa tte r i verden
e fter H. C. A ndersen, boede i å ren e 1945-1951 på M orlen esvej i Holte. Han
e r v erd en sb erø m t f o r sin e to sto r e ro m a n er,“P elle E rob eren ’X ^O ó-lO ) og
“D itte M ennesk ebarn”(1917-21), som b egge e r oversa t til ca. 25 sprog. Han
e r den centrale skikkelse i dansk littera tu rs sociale gen n em bru d. D enne artikel
fo rsø g er på b a ggru n d a f de seks å r i Holte at kom m e lidt tæ ttere på m ennesket
M artin A ndersen Nexø.
Torsten Søgaard e r cand. mag. og musiker, fø d t i 1947, og h a r boet i Trørød
siden 1981. Han h a r sk revet a rtik ler i S øllerødbogen siden 1995, altid om
fa r v e r ig e personer, så vel kendte (J.P.E. H artm ann, K arl 12., J ep p e Aakjær
og kong G eorg) som m in d re kendte (J en n y B licher-C lausen, Axel Grandjean,
Nicolai E mil P etersen, M arie de Coninck, Bolle W illum Luxdorph og Anne
C hristine Becker).
M o r l e n e sv e j i H o lte

Den 600 m eter lange villavej i H olte med det sæ rpræ gede, snoede
forløb, der fører stejlt ned mod Kongevejen, blev anlagt i 1901-02 af den
velhavende vinhandler og grundspekulant Vilhelm Christensen (18631934).1 Han opkaldte vejen efter sin førstefødte datter Lise M orlene.2
Ifølge “Vejviseren” bestod Morlenesvej i 1910 af i alt 14 parceller. En
generation senere, i 1945, var de blevet til 28.3 På vejens husnummer 36
boede der en enkeprovstinde E M . F. O lrik og en frk. E. H. Madsen.
De fraflyttede huset samme år, og i stedet rykkede en interessant person
ind. Det er vores hovedperson, forfatteren M artin Andersen Nexø.
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Den 20-årige M artin
Andersen i 1889 et par år
før han skulle på Askov
højskole. H er han var i to
år fra 1891-1893. Det
modnede ham, og allerede i
1894, var han sig bevidst, at
han ville være forfatter.
(M artin Andersen Nexø
museet)

M a r t in A n d e r s e n N ex ø

B ornholm
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M artin Andersen Nexøs liv er i sig selv en spændende roman.4 M artin
Andersen blev født på Christianshavn 26. juni 1869 som nr. fire af en
børneflok på ti. Da han var otte år gammel, flyttede familien til Nexø på
Bornholm , som faderen stam m ede fra. Faderen, stenhugger H ans
Jø rg e n A ndersen (1837-1910), håbede at kunne sik re sig et bedre
udkomme på fødeøen, men fam ilien var og forblev fattig, og M artin
blev hurtigt sat i arbejde, først i stenbruddet og derefter som vogterdreng.
Siden kom han i skom agerlæ re i R ønne og arbejdede senere som
m urerhåndlanger. H ans skoleundervisning var rin ge, men han var
meget begavet og begyndte snart at læse al den litteratur, han kunne få
fat på. Hans åbenlyst gode evner førte til, at han i to vintre blev optaget
på Bornholms Højskole og derfra med gode anbefalinger kom til Askov
Højskole i Jylland nord for den daværende Kongeågrænse.
På højskolen lærte han grundtvigianism en at kende fra grunden af,
men han var også grebet af socialismen, som han via en tysk håndvær
kersvend havde stiftet bekendtskab med på Bornholm i slutningen af
1880’erne. Som 25-årig i 1894 blev han sig bevidst om, at han ville være

Som nygift fik M artin Andersen Nexø i 1898 ansættelse som dansklærer ved Gregersens Realskole i
København, der lå på H. C. Ørstedsvej nuværende nr. 65-67. Han kunne bo med sin fam ilie i en treværelses
lejlighed på skolen. I de tre år han var ansat, underviste han i dagtim erne, forberedte skolearbejde om aftenen
og skrev romaner om natten. Skolen var tydeligvis en ren drengeskole, og de 25 elever, som ses på billedet,
har sikkert mange år senere fortalt vidt og bredt om, at de havde den berømte forfatter M artin Andersen
Nexø som lærer. (M artin Andersen Nexø museet)

digter og begyndte at skrive poesi. Digtene blev optaget i forskellige
blade, og han antog sam tidigt kunstnernavnet Nexø. Særlig overbevi
sende var hans senromantiske, klichefyldte digte ikke. De var skrevet
i et opstyltet sprog fra højromantikken. Hans umiskendelige talent lå
inden for en anden genre.
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P elle E robreren

N exø havde hele livet et sk rø b elig t helbred, og efter en g rim
lungehindebetændelse blev der med hjælp fra Askov Højskole skaffet
m idler til et rekreationsophold på de sydlige breddegrader. Fra 1894
til 1896 opholdt han sig i Italien, Spanien og N ordafrika. Opholdet
under varmere himmelstrøg helbredte hans tuberkulose, men hele livet
igennem led han af lungesvaghed. Hjemme i Danmark igen ernærede
han sig som lærer, men sam tidig begyndte han at skrive romaner og
noveller, og i 1898 udkom hans første værk, novellesamlingen “Skygger”.
Det blev begyndelsen til hans store forfatterskab. Samme år blev han
gift første gang med den tolv år yngre M argrete Thomsen (1881-1957).
Næsten hvert år udkom der nu et værk fra hans hånd, og fra 1901 levede
han udelukkende af indtægterne fra sine udgivelser. (Se værkfortegnelsen
sidst i artiklen). 1 1906 kom første bind af “Pelle Erobreren”, og de næste
tre bind fulgte i 1907, 1909 og i 1910. Denne store roman, der først i
Tyskland og siden overalt, gjorde ham berømt, er delvist selvbiografisk,
sat op som den er, som en udviklingsroman med en klassisk eventyrhelt.
Den var i nogen grad inspireret af Henrik Pontoppidans roman Lykke-

M artin Andersen Nexø blev gift første gang som 29-årig den 5. august 1898 i M ellerup kirke øst for Randers.
Præsten, der viede dem, var forfatteren Jacob Knudsen. Bruden, den 17-årige M argrethe Thomsen, var
tydeligt i lykkelige omstændigheder. Deres første barn Anna (1898-1953) fødtes den 26. december 1898.
Billedet er fra 1899 formentlig fra barnedåben. (M artin Andersen Nexø museet)
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1910, fjerde og sidste bind af
’’Pelle Eroberen” er udgivet,
og en drøm er endelig gået i
opfyldelse. Efter de mange
hårde og arbejdsomme år er
den nu 41-årige forfatter
blevet berømt. (M artin
Andersen Nexø museet)

D itte
M enneskebarn

Per, hvis sidste bind fore
lå i 1904. M en Nexø var
den første i D anm ark,
der skrev en roman om
underklassens historie og
bevidstgørelse - en hyl
dest til proletariatet og
arbejderklassen, som han i de sidste bind af værket beskriver som fremti
dens ledede samfundsgruppe. Han glemte aldrig den fattigdom og det
armod, han selv kom fra; det sad altid som et ar i hans sind, som en
skygge over hans liv.5
De næste ti år skrev han fortsat prosaværker, og så 1917-21 udkom i
fem bind hans andet mesterværk “Ditte M enneskebarn”. Ditte er den
kvindelige parallel til Pelle, og med disse to hovedværker opnåede Nexø
både n atio n al og in tern atio n al anerkendelse. S æ rlig rost var hans
frem stilling af det komplicerede menneskesind, og hans hovedpersoner,
mænd og kvinder, der med vilje og stædighed udviklede sig og udfoldede
sig i deres stadige kamp for en anstændig tilværelse. M indre begejstrede
v ar v isse an m eld ere for hans åb en lyse tilg a n g til stoffet ud fra
socialismens og klassekampens synsvinkel.
M a r t in A n d e r s e n N e x ø in d t il 19 4 5

K om m u n isten

Nexø havde tid lig t sluttet op om Socialdem okratiet, men med den
russiske revolution i 1917 blev han ført ind på den kom m unistiske
bane, og meldte sig ind i det nystiftede “Socialistisk A rbejderparti”.
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Den 12. august
1922 rejste Nexø
og hans anden
hustru M argrethe
Frydenlund
Hansen til Rusland
for første gang.
H an var 53 år, og
hun var 33 år. Den
store Kommunis
tiske Internationale
kongres med
delegerede fra 58
lande indledtes den
4. november. Nexø
var ikke delegeret,
men han blev
modtaget som en
prominent person,
og kunne som gæst
overvære kongres
sen. H an traf flere
ledende personer
bl. andet en herre
ved navn Lenin.
(Sten Andersen
Nexøs arkiv)

Til Tyskland,
1923
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H an indrøm m ede selv, at
han kun havde b egræ n set
politisk forståelse for de teo
retiske ideer bagved socia
lism en og kom m unism en,
m en skrive kunne han, og
snart var han fast m ed-arbejder på det nystiftede par
tis blad: “K lasse-kam pen”.
I 1922 foretog Nexø sin
første rejse til Sovjetunionen.
Internationale Arbeider-Hilfe (IAH ) havde bestilt ham
til at skrive et værk om den
nye union af so cialistisk e
sovjetrepublikker. Rejsen va
rede fire måneder, og han var
begejstret for, hvad han så.
Hjemme igen udgav han den
stærkt tendeniøse, men også intense rejseborg “Aío¿ D agningen” For Nexø
var kommunismen en stor menneskelig tanke, det godes sejr, drømmen
om en ny verden. Borgerskabet, mente han, var udueligt og var endt i en
moralsk fallit. Han så den russiske revolution i 1917 og kommunismen som
en befrielse fra undertrykkelse, men han var blind for, at den hurtigt selv
endte i ny massiv undertrykkelse med partispidserne som de nye enevæl
dige herskere.6
Nexøs egentlige politiske indsigt var således mildest talt begrænset
og naiv, hvad han altså også selv indrømmede. Hans kontroversielle og
provokerende meninger, måske især hans tiltagende stejlhed, førte til en
stigende modvilje i brede borgerlige kredse. Hans skift til kommunismen
belastede også hans litterære position, og i 1923 tog han konsekvensen
og flyttede til Tyskland med sin anden hustru, deres fem børn og sin
g am le m o r.7 H er fan d t han et n y t h jem lan d , hvor hans k u n st
tilsyneladende blev mere påskønnet, og hvor han følte sig bedre tilpas
end andre steder.
Familien slog sig ned i Allensbach ved Bodensøen. M en allerede året
efter, i 1924, mødte han sin tredje kommende hustru, den tyskfødte
embedsmandsdatter og 33 år yngre kvinde Johanna M ay (1902-1977).
De blev gift i 1925, og herefter boede hans nye og gamle fam ilie kun
nogle få kilometer fra hinanden tæt ved den schweiziske grænse. Dette

I S ovjetunionen
1933

Den stålsatte
kom m unist

hans 3. ægteskab holdt resten aflivet. Selv om han følte, at Tyskland var
vigtigere for ham end Danmark, returnerede han til fædrelandet i 1930
grundet den voksende nazisme. Familien bosatte sig i et nyerhvervet hus
i Flillerød.
Samme år blev han indstillet til Nobels Litteraturpris, men den gik
til forfatteren Sinclair Lewis.8 Nexø skrev i alle årene romaner, noveller,
rejsebøger og dertil artikler til Arbejderbladet. Samtidig drog han ud på
utallige foredragsrejser, hvor han altid blev mødt af tætpakkede sale og
fyldte forsamlingshuse. 1 1932-39 publicerede han sine erindringer, hans
tredje storværk i fire bind.9
Det blev også til endnu en langstrakt rejse til Sovjetunionen i 1933.
H er genså han nogle af de steder, som han havde besøgt i 1922 og
begejstredes over udviklingen og Stalins strålende indsats for landets
frem gang. Ved hjemkomsten blev han mødt af en sand mediestorm
grundet nogle nedladende udtalelser om Danmark, sit fædreland. I flere
aviser blev han angrebet med det danske sprogs værste ukvemsord: “...
kan v i v æ re tjen t m ed den n e M a n d ”,...’’hans K one e r en Bolsjeviktøs...”. Jo,
han var upopulær, og denne personforfølgelse, ja menneskejagt, fik ham
til at føle sig som en fremmed i sit eget land. Han lod sig dog ikke slå ud,
men svarede igen med sin sæ dvanlige uforsonlige stejlhed. I 1934
udkom rejsebogen: “To Verdener. Tanker o g Indtryk f r a en R uslandsrejse”.
Samtidig fortsatte han sine skriverier i Arbejderbladet. De blev samlet i
pjecen “H æ n d ern e v æ k ”, hvor han som en a f de første sk ild re r
Sovjetunionen som et værn mod den fremstormende nazisme i Tyskland.
Det blev han heller ikke populær på.
I februar 1935 flyttede Nexø-familien fra H illerød til Gentofte og
halvandet år senere til Stenløse. Nexø var efterhånden blevet en velha
vende mand og villaejer, og både i H illerød og i Gentofte var han offer
for uafbrudt chikaneri og mobning. Der var ofte karikaturtegninger af
“p ro leta ren i k æ m pevillaen” og vittige og satiriske kommentarer i avis
spalterne.
Selv om Nexø beundrede frem skridtene i Stalins Sovjetunion og
satte kikkerten for det blinde øje, når det gjaldt kommunismens uhyr
ligheder i 1930’erne, opretholdt han et godt forhold til Staunings midtsøgende Socialdemokrati. Først i 1937 meldte han sig ind i det danske
kommunistparti, nok mest i bitterhed over den personforfølgelse, han
blev udsat for, da de politiske fronter blev skærpet i anden halvdel af
1930’erne.
På det tidspunkt var hans litterære standard im idlertid nedadgående.
Samtidig blev han mere og mere aggressiv og kompromisløs i sine me-
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F inland

ninger og udtalelser og kværulantisk og uregerlig i sin svulmende re
torik, hvilket skaffede ham om m uligt endnu flere fjender. Han tirrede
det borgerlige Danmark og blev hånet af antikommunisterne. Der var
mange verbale sammenstød, ofte med en hadsk stemning.
I oktober 1939 skrev han en artikel om forholdet mellem Sovjet
unionen og Finland, hvori han forsvarede Sovjets overfald på Finland.
Det faldt m ildest talt ikke i god jord og blev kulm inationen på hans
upopularitet. Hadefulde telefonopringninger og anonyme smædebreve
blev dagens orden i hjemmet i Stenløse. Og det blev foreslået, at fratage
ham den årlige forfatterunderstøttelse på 2.400 kr. H an blev kaldt
landsforræder, og samtidig blev der taget initiativ til at indsamle hans
bøger og brænde dem.

Den 3. juni 1945, 2. Verdenskrig er slut, Nexø og fam ilie vender hjem fra halvandet års landflygtighed i
Sverige. Ved landgangen i Frihavnen i København var hans første ord til de mange jublende danskere: ”Ja, nu
har I os her igen, og nu skal I minsandten lægge Kursen om !” På hans venstre side er det hans yngste datter
7-årige M ay kaldet ’’M ausi”. Bag far og datter ses Aksel Larsen (1897-1972), der efter udmeldelsen af DKP
stiftede socialistisk folkeparti i 1958 (Sten Andersen Nexøs arkiv)
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B esættelsen

Den aldrende forfatter måtte resigneret se til, da Danmark blev besat
den 9. april 1940. Og da H itler den 22. juni 1941 m archerede ind i
Sovjetunionen, blev M artin Andersen Nexø sammen med andre danske
kommunister arresteret. Han sad tre måneder i Frederikssunds arrest,
og hans forfatterunderstøttelse blev inddraget. Aret 1942, hvor han var
en fri m and, forløb nogenlunde ro lig t, m en i 1943 blev han igen
arresteret af Gestapo. Han blev syg, kom på Kommunehospitalet, men
herfra lykkedes det hans søn at få ham og familien smuglet til Sverige.10
Fra eksilet fortsatte Nexø ufortrødent med både at skrive artikler
til svenske blade og holde taler mod nazismen og H itlers Tyskland. I
1944 var han igen i Sovjet, hvorfra han i radioen talte til “det kæmpende
Danmark”. Efter befrielsen i maj 1945 vendte han hjem til Danmark, og
denne gang blev han til en forandring modtaget i triumf. Oprejsningen
fulgte i kølvandet på den alm indelige sympati for kommunismen efter
dens sejr over nazismen.
Hans 76 års fødselsdag den 26. juni 1945 blev af det kommunistiske
dagblad Land og Folk fejret med en folkefest i Fælledparken. Mere end
70.000 mennesker var mødt op for at hylde digteren.11 Nexø blev på
samme tid udnævnt til æresmedlem i dansk forfatterforening og kom
igen på finansloven.
Den 25. september 1945 flyttede han til Holte. Det blev hans sidste
bolig i Danmark.

Nexø med sin
fam ilie ved den
lykkelige
hjemkomst og
landgang i
Frihavnen: fra
venstre datteren
Ditte, 19 år, Nexø
selv og hans tredje
hustru Johanna. Vi
kender ikke navnet
på drengen mellem
hr. og fru Nexø.
(M artin Andersen
Nexø museet)
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Stadig 3. juni 1945 i Frihavnen. Blandt alle de glade mennesker, der var mødt op for at
byde forfatteren velkommen, var et af hans børnebørn. Den lVi-årige Sten Andersen
Nexø, som i dag bor i Birkerød, og som har leveret adskillige billeder til denne artikel.
(Sten Andersen Nexøs arkiv)

F ra St e n l ø s e t il H o lte

B reve til
Otto R ung
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1945: Den anden verdenskrig var slut. M artin Andersen boede i Stenløse
med sin familie. Første gang Holte nævnes er i et brev den 19.juli 1945
til vennen forfatteren Otto Rung.12 “K æ re O tto! Takf o r d it god e Vennebrev
til m in Fødselsdag!13 O g tilgiv at j e g fø r s t nu sv a r er dig. J e g h a r h a ft m eg et at
g ø r e i de halvanden M aaned j e g ha r væ ret hjem m e - a ltfor m eget.14 H ele m in
Produktion laa j o Brak i de fe m onde Besættelsens Aar; alt v a r udsolgt og ingen
nye O plag m aate kom m e ud, Bibliotekerne m aatte ikke laane m in e B øger ud
o.s.v. Nu v ed m in H jemkomst hade B illedet helt fo ra n d ret sig... D et g ø r m ig

Den 25. september
1945, knap fire
måneder efter
hjemkomsten fra
Sverige, flyttede
fam ilien til
Morlenesvej 36 i
Holte. Nexø
poserer i ind
kørslen sammen
med sin smukke
hustru Johanna.
Alle Nexøs tre
hustruer var
smukke kvinder.
(Sten Andersen
Nexøs arkiv)

ondt, at du e r syg. J e g h a r selv et slapt og sløjt H jærte, hen im od A ften y t r e r
det sig som svam pede Ben og Susen f o r Ørene. M en j e g tro r som du h eller ikke
paa A lderdomssvækkelse o g Slid. H vorfor pokker skulde v i i v o r A lder væ re
alderdomssvækkede. En F orfa ttergæ rn in g n a ar den er a lvorlig slid er selvsagt
paa H jærtet... Maaske rykker v i selv n æ rm ere Byen. Vi sø ger Villa i dens lidt
fjæ r n e r e O m egn , L yngby-B agsvæ rd-H olte-S øllerød, m en d et kniber m ed at
fin d e n oget overk om m eligt”.15
To måneder senere, den 17.september 1945 skrev han igen til Otto
R ung og dennes hustru G ertrud R u n g:16 “...E fter f e m A ars le v e n d e
B egravelse e r j e g som F orfatter igen opvakt f r a de Døde og m aa udnytte m in
H øjkonjunktur m en s den e r der... J a , v i har købt en Villa i H olte og solgt her.
D en 25. ds. fly t t e r vi. D et g i r n a tu rligvis ikke bedre Arbejdskaar. J e g kan i
F orvejen ikke tage fa t som i ga m le Dage, m a a fi Eks. læse K orrek tur i S engen
o g altsaa ga a ret tid lig til Køjs. Paa O nsdag M id dag skal v i til Holte og a ftale
n oget m ed H aandværkerne...”.
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N exø

B reve fr a Holte
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i

H

o lte, d e t fø r st e år

M artin Andersen Nexø boede seks år på Morlenesvej 36 i Holte med
sin tredje hustru og deres tre børn.17 Han var blevet velhavende særlig
på grund af et stort salg af sine værker i Tyskland og Østeuropa. Hans
tre børn med Johanna var: Ditte (1926-1997), Per V ilhelm (1930-1962)
og M ay “M ausi” (1938-2004). Nexø havde i forvejen to børn med sin
første hustru og fem børn med sin anden hustru, han var altså far til i
alt ti børn.
Desværre har han ikke efterladt sig dagbøger eller erindringer fra
tiden i Holte. Det er kun gennem de bevarede breve, at vi kan forsøge at
danne os et billede aflivet inden for de fire vægge i villaen på M orlenesvej.
Disse breve giver til gengæld et godt indtryk af privatpersonen Nexø.
H an skrev i et helt alm in d elig t dagligdags sprog, altid v en lig t og
om sorgsfuldt til sine venner, - nogle gange ganske h yg gelig t. T il
gengæld blev han aggressiv og opfarende, når det gjaldt dem, der havde
såret ham. I korrespondancen hører vi om hans dagligdag, hvad han
beskæftigede sig med, hvordan han blev ældre og de skavanker, det førte
med sig. Der var m ange sygdomsperioder, og han klagede ofte også
over, at tiden ikke slog til. M en der blev dog også tid til flere og lange
rejser og kurophold i Tyskland og Østeuropa. N år man læser Nexøs
breve, føler man sig næsten indenfor i villaen på Morlenesvej. Der var tit
venner og bekendte på besøg. Familien kaldte i øvrigt altid Morlenesvej
36 for “H oltehuset”.18
Den 18. oktober 1945 skrev han fra Holte til den slovakiske journalist
M ichal Sukennikov.191 brevet erfarer vi, at Nexø er bevidst om, hvordan
litteraturen og kunsten med tiden ændrer og udvikler sig: “Undskyld at j e g
ikke f ø r har sv a ret D em paa D eres Spørgsm aal, j e g har siden j e g ven d te hjem
f r a L an dflygtigheden h a ft overvæ ld en d e m eg et a t gøre. D et e r o p rig tig talt
læ nge siden j e g læste Bjørnson eller beskæftigede m ig dybere m ed ham.., skriver
Nexø og fortsætter med at fastslå, at de problem stillinger, Bjørnsson
præsenterede “/ e n fjæ r n Periode.” måske en gang var geniale, men siden
er blevet distanceret af virkeligheden “og paa denne B a ggru n d virk er den
B jørnsonske F rihedskam p p ro v in siel paa m ig. M en paa et v ist Trin i m in
Ungdom... m odtog j e g stærke Indtryk a f B jørnson, som ikke ha r holdt... ”.20
Bjørnsson var om kring 1900 en af de mest dyrkede forfattere på de
danske højskoler.
Den 21. oktober 1945 skrev Nexø til Gertrud Rung.21 Hendes mand
Otto var død denl6. oktober, mens Nexø var i Oslo, hvor han blev hyldet
som æresmedlem af Den Norske Forfatterforening. Nexø nåede på grund

af sygdom ikke frem til begravelsen og sendte derfor sin tale over vennen,
som i hans fravær blev læst op, da Otto Rung blev begravet.
Holte, den 28. november 1945, brev til den svenske forfatter Josef
M orten hin Røde Rjellgren.22Med brevet sendte han samtidig sin netop udgivne roman, det
første bind af “M orten hin R øde”. I brevet kommer Nexøs velkendte
aggressive retorik til orde, når det gælder modstanderne: “...Bogen udkom
f o r to U ger siden... Den har væ ret til stor Forargelse f o r Socialdemokratiet; hele
den sam lede Provinspresse kører op m ed sine ga m le Goehbelske Skandale-Løgne
om m ig og kalder det Anmeldelse. J e g har ellersfa a et O prejsning herhjem m e f o r
F orfølgelserne u n der Finlandsk etsen og de fe m Krigsaar, h v o r j e g v a r begravet
levende. F orlagene slaas om m in Produktion, og Læserne køber den; saa v i e r i
den uvante Situation at ha Raad til ét og andet: købe en Bog, gaa i Teateret. Vi
har ogsaa solgt v o rt Hus paa L andet (Stenløse) og købt en Villa h er i Holte, h vor
h e r e r S ø er o g Skove - o g g o d F orbindelse m ed K øben havn....”. Romanen
“M o rten h in R ød e” var p lan lag t til at udkom m e i tre bind. I Nexøs
bevidsthed skulle det blive hans tredje mesterværk efter “P elle” og “D itte”.
De fleste anm eldere var dog ikke enige. En anm elder kaldte således
værket suspekt og betegnede det som “Propaganda. D et e r et Valgopraab
udsat f o r R om an. ”P Bind to udkom i 1948, og i de sidste år i Holte
arbejdede han ihærdigt på tredje bind, som dog ikke blev færdigt, men
blev udgivet posthumt i fragmentarisk form i 1957.24

Så er vi indenfor i
huset på Morlenesvej i Holte.
Nexø og Johanna
har alm indelig
aftenhygge inden
fjernsynets
tidsalder. De
følgende
fotografier i og
om kring
’’H oltehuset” er fra
1945-1951, hvor
fam ilien boede i
huset hele året.
(Sten Andersen
Nexøs arkiv)
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B rew v til P eter
F reuchen

Sygdo?n
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Et mere hyggeligt brev fra “M orlenes Vej 36, Holte. D en 9. Febr.46”
e r stilet til forfatteren Sven Clausen.25 “... M en nu til D eres Spørgsm aal.
N ej j e g h a r a ld r ig h a ft V ansk eligheder v e d a t b liv e fo r s ta a e t p a a m in e
F oredragsrejser i S verige og N orge, hverken paa L andet eller i S taderne. J e g
har ikke g jo r t n oget m ed Vilje f o r at blive forsta a et, m en m in K one og an dre
sir, at j e g uvilk aarlig fa a r det bornholmske Tonefald derude; og saa e r det v el
det...”.
Samme dag skrev Nexø til forfatter og polarforsker Peter Freuchen.26
“... at j e g blev g la d f o r dit god e o g orien teren d e B rev, tro r du ikke paa m ig.
H vorfor F... har han saa ikke svaret, v il du m ed god G rund udbryde. M en dels
h ar j e g v æ ret ophængt m ed A rbejde som ald rig f ø r i m it Liv, dels...”. Resten af
brevet er kommentarer til den aktuelle efterkrigstid med stærke ord og
vendinger, som ty d elig t også røber hans firkantede og noget naive
politiske holdning: “... Udskæld og T rusler f r a d et borgerlige Sam fund... En
o v erga n g saa d et u d herhjem m e, som S tem n ingen f r a K am ptiden flo v ed e af.
V ærnemagere og Stikkere, Som m erfolk og F rikorpsm ænd v a r lige ved at blive
O verklassens Kælebørn... O g nu m ed én G ang blæser d er igen en frisk Vind
o v er Landet, takket væ re A rbejderne. De er u n d er voldsom t P res fr a L edernes
Side, m en denne G ang tro r j e g de holder Ø rerne stive. Og d et v il igen sige, at
T ide?ifor S am m enslutningen rykker næ rm ere...[og] væ lter de ga m le Pam pere
o v er Ende”.21 Den omtalte “Sammenslutning” handler om nogle luftige
- og helt urealistiske - strøtanker om at slutte Socialdem okratiet og
Danmarks kommunistiske Parti sammen.
Den 11. marts 1946 igen et brev til den svenske forfatter Joseph Kjellgren, som havde været syg, men nu var kommet sig nogenlunde.28 Det
foranledigede Nexø til at fortælle om sig egen hverdag: “... D et e r godt, at
dine L unger nu e r saa kærnesunde. H elt i O rden e fte r en saadan L ungehisto
rie k om m er m an fø r s t e fte r m an ge og lange Aar; d et ved j e g a f E rfaring. M en
m an kan komme sig, og d et er H ovedsagen. M an kan tilm ed komme sig, saa
m an i en høj A lder fø le r sig saa rask som a ld rig før. Saadan har j e g d et selv.
D et sk orter lidt m ed U dholdenheden, og H ukom m elsen e r ikke som den har
væ ret; d er e r ligesom ikke Plads til m ere i en, saa d et sidst oplevede løber o v er
og b liver borte om ikke m an passer paa. M en ellers har j e g d et godt, g o d Søvn,
god A ppetit o g g o d Arbejdslyst. O g j e g h a r ikke v æ ret fork ølet en eneste G ang i
Vinter. J e g synes at væ re tilpasset - akklim atiseret - i T ilværelsen...”.
Nexøs aggressive tone overfor anderledes tænkende forstås bedre,
når man ser, hvad han var oppe imod. Den 6. april 1946 lod K ristelig
Dagblad trykke et indlæg af oberstløjtnant og konservativt medlem af
Folketinget Carl Georg Bartholdy: “... M en næppe ven d te M artin A ndersen
Neksø h jem f r a Rusland, f ø r han blev æ resm ed lem a f F orfatterforenin gen ...

Forårsfo rn em m elser

Nu sp ørger je g , har A ndersen Neksø ta get i sig den Spytklat, han sendte ud
o v er v o rt Fædreland, da han rystede D anmarks støv a f sin e fø d d er f o r at bo i
det fo rjæ tted e S ovjetrusland? F or in gen dansk fo r fa tte r ha r i dette århun drede
talt m ere nedsæ ttende om Danmark, en d han gjorde...'".1'’ Børge Houmann
skriver i sin store biografi: “I d et korte spand a f år, Nexø havde tilbage,
oplevede han at blive m ere fork æ tret og m ere hyldet en d nogensinde tid ligere i
sit la n ge liv ”.30
I et brev den 2. maj 1946 til forfatteren H arry Søiberg anfører Nexø
familiens telefonnummer: “M orlenes Vej 36. Holte (Tel. Holte 1159)”? l
Senere i maj måned, den 29., beretter Nexø i et brev til vennen Peter
Freuchen om sin hverdag i Holte: “... D it B rev v a r k om m et la n g t n ed i
D yngen a f A rbejde som ophober sig paa m it Bord. D et e r v el Aldei’en - j e g kan
ikke kom m e paa Lige m ed D agens K rav. D ertil kommer, a t j e g synes d et er
paa Tiden, j e g n yd er T ilværelsen lidt - og F oraaret e r saa d ejligt h erhjem m e
iaar. Vi ha r o gsa a fa a et os en Villa m ed en d ejlig H ave h er i Holte; og v o r lille

Nexø i arbejds
værelset
’’biblioteket” på
Morlenesvej. I 1948
fik han udgivet
andet bind af
trilogien, der
begyndte med
’’M orten hin
Røde”. T itlen var
”Den fortabte
Generation”. De
sidste seks år han
levede, arbejde han
på tredje bind
’’Jean ette”. (M artin
Andersens Nexø
museet)
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Biblioteket på Morlenesvej.
Nexø ved skrivebordet er
klar til at tage fat på
fortsættelsen af sin
rom antrilogi, men inden da
var der hver dag en
mængde breve til ind- og
udland, der skulle besvares.
(Sten Andersen Nexøs
arkiv)

Vogn f r i s t e r til U dflu gter i O m egn en og til K øbenhavn, d e r virk elig e r en
skøn By, m alerisk - fu ld a f skønne G adeperspektiver. O g de m an ge p ræ gtige
K a m m era ter! J e g e r blevet ikke saa lidt a f et Selskabsmenneske. D erim od har
j e g sa gt F oredragene af. J e g h a r flakket om og talt nok i m in Tid, nu bør de
y n g r e tage fat!... O g saa e r m an h jem m e ved, d et d ejlige H jem ! J e g e r blevet
helt glubsk paa H jemliv. O g v il m an u d og nyde T ilværelsen, kan m an ta sin
Elskede m ed - og U ngerne ogsaa...[i] Vor lille Vogn ”.32 Den “lille vogn” var
nu ikke nogen helt beskeden bil, men et ganske fornemt køretøj, som
kun de færreste havde råd til i den fattige efterkrigstid: en EM W , Erfurt
Motor-Werke, svarende til en BM W .33
Et brev den 19. ju li 1946 til forfatteren K nuth Becker: "... Je g
arbejder paa anden Bind af M O RTEN H IN RØDE, men det gaar kun
smaat fremad. Korrespondance tar det meste af min Dag, og en stor Del
af min Brevveksling gælder Forlag i de forskellige Lande...”. 34
Den 9. november 1946 modtog han et brev fra byen Nexøs borgmester
En indbydelse fr a
N iels Edvard H a rild .35 D et a n g ik byens 600 års ju b ilæ u m og en
B ornholm
indbydelse til i den anledning at holde en tale for sin barndoms og
ungdoms bys borgere. Fem dage senere, den 14. november, svarede
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En pause i
skriveriet, Nexø
trækker frisk luft i
sin dejlige have på
Morlenesvej.
(M artin Andersen
Nexø museet)

På rejse i
Ø steuropa

Nexø: “J e g takker D em f o r D eres H envendelse til m ig om at tale og læse f o r
N exø-B oerne v ed B yens 600-Aars Ju bilæ u m . M en saa g æ r n e je g vild e kan j e g
ikke efterk om m e den æ refu ld e Indbydelse. J e g e r ikke m obil nok; d et slu d -og
blæstfulde E fteraar tv in g er m ig til at holde m ig inde saavidt gørligt. D et g ø r
m ig ondt, a t j e g ikke kan k om m e til m in B arn dom s By paa d en s sjæ ld n e
Festdag, o g j e g beder D em som Nexø's B orgm ester m odtage m in e h jæ rtelige
Lykønskninger til D agen og de bedste Ønsker f o r den lille ven lige Bys Frem tid.
M ed god e H ilsner ”.
Fire uger senere, den 10. december 1946, læser vi i et brev til funk
tionær i Kommunistisk Internationale Georg M oltke, at Nexø og hu
stru har været på rejse i Østeuropa, så hans manglende m obilitet var
altså et relativt begreb: “... Vi hade en udm ærk et to M aaneders Rejse i de to
Lande; n a vn lig Ju go sla vien v a r m eget interessant.. Vi v a r indbudt til B esøg
hos Tito og v a r m eg et om k ring i Landet... Tjekoslovakiet virkede m ere dæm pet,
lig g e r j o også n æ rm ere v ed Vestevropa... Nu a rb ejd er v i saa løs m ed h v er sit;
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Romanen ” Ditte
M enneskebarn”
blev filmatiseret og
havde premiere i
Kobenhavn i
december 1946.
Instruktør og
manuskriptforfatter
var Bjarne
Henning-Jensen
(1908-1995). Nexø
er på besøg under
optagelserne og
møder filmens
Ditte, den 25-årige
Tove Mäes
(1921-2010). Hun
fik sig et stort navn
efter sin strålende
præstation. I filmen
medvirkede også
Ebbe Rode, Preben
Neergaard, Ebbe
Langberg og Erik
Paaske. (M artin
Andersen Nexø
museet)
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F ilm atisering
a f D itte
M enneskebarn

j e g sk riv er om R ejsen til for-sk ellige Blade, o g Jo h a n n a h a r sin sæ d va n lige
H usm odertravlhed... D erim od hade j e g den Glæde at opdage, at m ine B øger
allerede f ø r K rigen v a r udkom m et forsk ellige S ted er i Ju gosla vien ... Ogsaa d ér
fa n d t j e g at m ine B øger hade beredt Vejen f o r mig... K un h erh jem m e ser det
lidt m iserabelt u d baade politisk og moralsk..."?6
M artin Andersen Nexø kunne ikke overkomme at tage til Bornholm
til byen Nexøs jubilæum , men en stor rejse til Europas østlande var
åbenbart ikke noget problem. Var Bornholm med tiden blevet ham for
provinsiel, ligesom Bjørnsson var blevet det? Der var i hvert fald i
samme anledning adskillige kommentarer i dagspressen.
Nexøs store roman “D itte M ennesk ebarn” blev film atiseret og hav
de p rem iere i decem ber 1946. D et h ører vi lid t om i et brev den
11. december 1946 til forfatter og hospitalsforstander K.K. Nicolaisen.37
“... o g j e g h a r a llerede et lille Varsko f o r Vinteren, idet j e g har holdt Sengen et
P ar D age a f Lombago. Nu e r j e g igen paa S tøvlern e og ha r lo vet Joh a n n a ikke
m ere at h u gge Brænde. (Vi ha r n em lig skovet et P ar Trær i H aven f o r at fa a
O ptændingsbrænde). M en saa k om m er d er den Ting, at D itte-film en skal ha
P ræ m iere den 20. i Paladsteatret, og d ér m aa j e g væ re med. Nordisk Film har
sat m eget ind paa F ilm en og v en ter sig en sto r Sukces. Pressen ha r beskæftiget
s ig u sa n d syn lig m e g e t m ed F oreta gen d et, ogsaa i d e t ø v r ig e Norden...".™
Film en med Bjarne H enning-Jensen som instruktør og Tove M aés i
hovedrollen blev en stor succes. Den byggede næsten kun på romanens
tre første dele, dvs. Dittes barndom.
Den 18. december 1946 skrev Nexø til typograf og forfatter Ingeborg
Petersen, en bekendt fra drengeårene på Bornholm: “J a , d er e r løbet tioget
Vand til H avet, siden v i v a r i Forbindelse m ed hinanden. Bl.a. h a r j e g fo rla d t
Stenløse og e r fly tte t h er til Holte, h v o r v i har købt os et Hus. D et e r ikke saa
blæsende h er som i Stenløse, h v o r d er knap fa n d tes et Træ i M iles Omkreds, og
saa e r d et re t n æ r v ed H ovedstaden - og dog la n gt nok borte f r a den til at væ re
fi'edfyldt. Nej, til Nexø kom j e g ikke; j e g v a r ikke rask nok til at tage Turen
og ta g er overh oved et ikke m ere u d paa O plæsnings - og F oredragsrejser.."?9
1947

En ungdom sven
på B ornholm

Vinteren 1946/47 var en af 1940’ernes barske isvintre.40 Den 8.februar
1947 skrev N exø et brev til ungdom ssvennen savværksejer G eorg
Hansen: “... J e g holder Sengen, sk river d erfo r m ed Blyant. J e g har v ist ikke
kunnet taale K ulden, f o r en D ag j e g v a r ude, fik j e g et ækelt A nfald og hade
Følelsen af, at nu v a r d et Slut f o r m it Vedkommende. M en nu e r j e g helt kry
igen, i liggen d e S tillin g fo rsta a r sig, og tænk er j e g sn a rt kan staa op og sæ tte
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L iberalism ens
fr is in d

Nexøs yngste barn
fra 1938 Maj
’’M ausi” er i haven
for at holde sin far
med selskab.
N ederst til hojre
ses lidt af det stadig
eksisterende store
stenbed. (M artin
Andersen museet)
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m ig til A rbejdet igen. A rbejdet e r en g o d Ven, d et fo rla d e r én a ld rig!...”. 41
Næsten et halvt år senere, den 29. juli 1947 læser vi i et brev til H arry
Søiberg “... Joh an n a og j e g e r lige kom m et hjem f r a en Rejse i Tyskland...".
Nexø mindedes derefter dengang, “...da m an hade Lov at sige alt h vad m an
v ild e - sa a læ n ge m a n holdt s ig til a t d e r v a r d en an erk en d te M en in g på
B jærget. L iberalism ens F risind v a r j o m er en d tilstrækkeligt f o r de?i, d er ingen
T ran g f ø lt e til a t sig e L iberalism en im od, m en r e t m e g e t m ed In d iv id ets
S elvstæ ndighed at g ø r e kan j e g ikke se, at det hade ”.42
I september 1947 havde fam ilien Nexø igen besøg i Holte af sin
svenske forfatterven Josef Kjellgren. Han blev im idlertid syg og måtte
rejse hjem i utide. Nexø fulgte op med et brev af 4. oktober 1947, hvor
han også fortæller om den roman, som han arbejder på.43 “... O g klogt v a r
d et nok, a t du rejste hjem . M en ked a f det v a r v i - v i hade d et saa h yggeligt.
O g du skal ha h jæ rtelig Tak f o r Besøget, som v i haaber du g en ta g er n a ar du
igen e r h elt frisk . J e g h æ n ger d y g tig i nu m ed bind 2 a f M orten Hin Røde.

M en d et e r en sv æ r Opgave. J e g v il p rø v e at vise S ovjet- U nionens Opstaaens
(altsaa den russ. R evolutions) stærke m en dog ren t fo rb iga a en d e Indvirk ning
paa A rbejderklassen n a v n lig i D anmark. M en d ette skulde helst væ re selve
A tm osfæren om k ring den egen tlige “B eræ ttelse” m ed M orten som H ovedperson
i hans a n d et Æ gteskab... M ennesk et e r d og det, d e r b æ rer v o r Interesse f o r
Verden, v o r K æ rlighed og v o rt H ad .. ." 144
Det blev juletid, 26. december 1947, og han skrev igen til hvad han
selv betegner som en barndomsven, Georg Hansen: “... Du skal ha h jæ rtelig
Tak f o r Æ blerne du sendte os; de g jo r d e sig go d t paa Julebordet... Vi h er har
d et alle godt. J e g selv e r rask; i denne Vinter h a r j e g hidtil klaret m ig godt, kan
passe m it A rbejde - heldigvis, f o r j e g h a r m eg et travlt... Endnu en ga n g Tak fordit Venskab h elt f r a B arndom m ens D age...”.45
19 4 8

I begyndelsen af året skriver han igen et par breve til Georg Hansen
med den sædvanlige blanding af private bem ærkninger og bitre udfald
mod sine landsmænd: Den 7. februar 1948:
Sikken en Vinter saa m ild
o g p r æ g tig f o r os d e r e r lid t til A ars...”.46 D en 21. m a rts 1948: “...D et e r
S øndag idag, og d e r fo r e r j e g saa tid lig paa den. J e g h a r n em lig saa tra vlt
H verdagene, saa d e r knap kan blive Tid til a t sk rive et B rev; og da j e g har
halvhu ndrede a f dem om Ugen, m aa S øndagen holde for...". Herefter taler
Nexø om m uligheden for en rejse til Bornholm for at “a flæ g g e d ig et
Besøg. M en sæ rlig let h a r m in e L andsm ænd i sn æ vrere F orstand ikke g jo r t
m ig B esøget derovre. Først p a a d u tter m an m ig T ing j e g a ld rig har sagt, og saa
g a a r de fo rv ræ n ged e O rd ru n d t i alle Landets B lade...”.47
E rling Stensgård
Til Nexøs vennekreds hørte også en af det moderne danske biblio
teksvæsens pionérer, fhv.bibliotekar på Statsbiblioteket i Århus, Erling
Stensgård.48 Nexø skriver til ham fra Holte den 19. april 1948: “... H vad
j e g arb ejd er paa? Paa an det B ind a f ” “M orten Hin R øde” - og saa A rtikler
som j e g jæ v n lig fa a r O pfordring til a t skrive, sn a rt her, sn a rt d er fr a forsk el
lige Lande. Og saa sk river j e g en M asse B reve; d er e r saa m a n ge M ennesker i
Dag, ikke m indst i Tyskland, d e r k lam rer sig til en o g har b ru g f o r et opm un
tren d e Ord...”.
Kommunistpartiets statskup i Tjekkoslovakiet i februar 1948 førte
herhjemme til voldsomme angreb på de danske kommunister og ikke
mindst Nexø stod som altid for skud. Ofte lagde han dog selv op til de
verbale prygl: Eksempelvis i det brev han sendte til Dansk Forfatter
forening den 22. april 1948. Baggrunden var, at forfatterforeningen med
udgangspunkt i kom m unisternes m agtovertagelse i Tjekkoslovakiet
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Morlenesvej 36 var
et stort hus med en
pragtfuld have.
Nexø samler
inspiration, inden
han igen skal ind
til skrivebordet.
(M artin Andersen
Nexø museet)

Tjekkoslovakiet
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havde udsendt en resolution til “Beskyttelse a f A ands- og Y tringsfriheden".
I sit hidsige brev betegnede Nexø resolutionen som dum og ondartet, og
med sin henvisning til forholdene i Tjekkoslovakiet udviste foreningen
“lige D ele a f politisk E nfold og politisk F idusm ageri". Resolutionen er kort
sagt “en Skam plet paa en F oren in g a f A andsarbejdere, id et den ig n o r er er
K e n d s g æ r n in g e r d e r e r tilg æ n g e lig e f o r en h v er ... D irek te o n d a r te t e r
R esolutionen ved, a t den g a a r den so rteste Reaktions Æ rende... o g lum sk t
v en d er B rodden m od d et jæ v n e Folk, h vis K am p m od et p riv ileg eret Faatalsog G am m elm an dsvæ lde d et e r en h v er a n sva rsb evid st F orfa tters P ligt som
M enn esk e a t støtte. J e g v il d erfo r...b ed e F oren in gen f r i t a g e m ig f o r m it
M andat som Æ resm edlem ... Skulde Resolutionen blive vedtaget... ønsker j e g at
blive slettet som a lm in d eligt m ed lem ogsaa". Brevet blev den følgende dag
trykt i kommunisternes dagblad Land og Folk, og resulterede i endnu
en pressekampagne mod N exø .49 Kort efter, den 3. maj rejste Nexø og
frue en tu r til det kom m unistisk styrede Ø st-B erlin, måske for at

M orten hin
Røde, bind 2

Hakon
S trangerups
kritik

komme lidt væk fra det hele.
Hen på efteråret, den 21. september 1948, skrev Nexø et nyt brev
til fo rfattervennen K .K . N icolaisen . H an b erettede h eri om sine
igangværende litterære arbejder: “... Og nu m a ser j e g m ed S lutn in gen a f
M orten, an d et bind: “D en fo rta b te G eneration"'. G yldendals ha r begyn d t at
trykke, saa j e g m aa hæ nge i, j e g m a n gler endnu en g o d Snes Sider. O g B reven e
d y n g er sig op paa m it Bord, saa du fo r sta a r at j e g h a r nok at gøre. E gen lig
m ere en d j e g b ryd er m ig om. J e g opdager en ny og behagelig Egenskab hos m ig!
D ovenskaben - og fø le r jæ v n lig T rang til at g i den paa H aanden!".50
Den 21. september 1948 skrev Nexø et takkebrev til den svenske
forfatter Ivar Lo-Johansson, som havde sendt ham sin nyeste roman
“G en iet".51 “J e g g a a r i S en g v e d H a lv titid en h v e r A ften o g læ ser saa i
GENIET en Tim e eller halvanden inden j e g læ g g er m ig til at sove - m en ilden
at blive klogere. N aar m an har na aet m in Alder, e r det vist overh oved et du m t
at læse; m an e r fy ld t til R anden og løb er bare over...". Gad vide hvad Ivar
Lo-Johansson tænkte om den “anmeldelse”?
Bind to af “M orten hin Røde" blev klar til udgivelse hen på slutningen
af året 1948. Det erfarer vi i et brev den 11. november 1948 til den tyske
litteraturhistoriker W alter A. Berendsohn, fortrolig med det danske
sprog, hvor den sn a rt 8 0 -å rig e N exø også k o rt resu m ered e sit
forbløffende ensporede forhold til kommunismen: “... J e g e r saa at sige
fø d t O prører m od d et bestaaende saalænge, d er ikke v a r n oget til v en stre f o r
det, og rykkede o v er til K om m unism en, saasnart den blev en K endsgærning.
J e g sk ylder S ovjet- U nionen m eget, baade som Styrkelse og Bekræftelse af, hvad
d er gro ed e i m ig, og j e g a n ser dens T ilblivelse og S ejr f o r d et største d er har
fu n d e t Sted i alt Fald i de sidste 2000Aar, maaske overhovedet... I O verm orgen
k o m m e r D EN F O R T A B T E G E N E R A T IO N , F o r t s æ t t e ls e n a f
MORTEN...".51
Forholdet m ellem Nexø og det borgerlige D anm ark var endt på
frysepunktet, og anm eldelserne af bind 2 var derefter: I B erlingske
Aftenavis 13. november 1948 kunne man f.eks. læse følgende: “... m en se
nu h er dette Stykke Bog, denne anden D el a f et Værk, som hverken e r Roman
eller M em oirer, hverken ha r H oved eller Hale, m en b egyn d er h v o r den slap og
en d er paa en Slump...".51
Professor og litteraturkritiker Hakon Stangerup betegnede i Aal
borg Stiftstidende bogen som: “262 tæ ttryk te S id er L igegy ld igh ed er og
O verflød igh ed er”.54 M en der var selvfølgelig også undtagelser - selvsagt
især inden for M artin Andersen Nexøs egen kreds. I et brev dateret den
6. december 1948 takkede Nexø K.K. Nicolaisen for en god anmeldelse
samtidig med han kritiserede den del af provins- og hovedstadspressen,
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der mente at, “alt hvad d er har m ed K om m unism e at gøre... skal erklæres f o r
n o get skidt. Din A nm eldelse e r den m est positive, la d m ig h ellere sige den
eneste positive og saglige, j e g endnu h a r set. Den ta ger m it A rbejde alvorligt,
og sæ tter det ind i sin store Sam m enhæng. D en har glæ d et m ig, ligefrem g jo r t
H jærtet godt. O g du skal ha m in bedste Tak f o r den... J a , j e g h a r saa sm aat
begynd t at sysle m ed tredje Bind, ta get Overblik o v er S toffet n æ rm est - og er
b lev et sla a et m ed F orfæ rdelse. H vordan skal j e g kunne f ø r e U dviklingen,
saadan som j e g ser den - m in egen også - fr e m til i dag, o g fa a d et hele til at
ru m m es i ét Bind? O g p la n læ gge fle r e Bind i m in A lder! F or ø v r ig t ha r j e g det
god t og kan go d t ta en Tørn endnu; m en j e g holder j o Hus, sig er N ej til de fle s te
lokale H envendelser og p r ø v e r at koncentrere m ig om d et væsenlige. D esvæ rre
ta r m in U dlandskorrespondance sta dig m ere Tid... H eldigvis e r Joh a n n a m ig
en h erlig Støtte ogsaa paa Rejser; hun fø lg e r m ig overalt...”.55
19 4 9 M a r t in A n d e r s e n N e x ø f y l d e r 8 0 å r

I DDR og S ovjet
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H olte den 6. jan u ar 1949, en n ytårsh ilsen til den trofaste ven på
B ornholm , G eorg H ansen: “...Vi h a r h a ft en g o d J u l her, en slu tte t
Familiekreds, g o d Varme og g o d M ad - og gla d e Sind. B esøg har v i ogsaa haft,
G æster f r a n æ r o g fjæ rn . O g nu ha r v i saa H verdagen igen. J e g ha r i J u le - og
N ytaarsferien fa a et m in Ju lep o st tilside - et ru n d t H undrede B reve - og nu
ga a r d et saa løs m ed B ogsk riveriet igen ...".56
I maj og juni måned 1949 var den travle Nexø bortrejst, dels i ØstTyskland i Leipzig til fejringen af 200-året for Goethes fødsel, hvor han
skulle holde tale og dels i Sovjetunionen, hvor det gjaldt 150-året for
Pushkins fødsel. Og ja, Nexø var fortsat efterspurgt i udlandet - dog
fortrinsvis i den del af Europa, der i efterkrigstiden var behersket af
kommunismen.
H jem m e igen i slutningen af juni var det tid til at han selv blev
fejret. Den 26. juni 1949 fyldte M artin Andersen Nexø 80 år. Dagen
blev markeret ved en folkefest i Fælledparken i København, hvor 50.000
m ennesker var mødt op, men en planlagt reception på Københavns
rådhus blev aflyst, da magistraten ikke ønskede at modtage ham.57
Fødselsdagen omtalte Nexø selv i flere breve: Den 14. juli skrev han
til den danske lektor i Cambridge, kommunisten, modstandsmanden og
forfatteren Elias Bredsdorff. I brevet fortæller han, at han er omtåget, ja,
“helt tum m elum sk a f alt den Ros m an f r a frisin d et Side h a r overøst m ig med,
og som j e g kritikløst ta ger imod, uden at g ru b le o v er om den e r fo r tje n t eller
ikke”.58 Den 16. juli afgår endnu et brev til Georg Hansen på Bornholm:
“... Du skal ha h jæ rtelig Tak f o r din Hilsen til m in Fødselsdag! S tort m ere fa a r

Nexøs 80-års fødselsdag 26. juni 1949 blev fejret i Fælledparken. 50.000 mennesker var
mødt op, og sceneriet lignede det tilsvarende fire år tidligere, hvor man kort efter hans
hjemkomst fra Sverige markerede han 76-års fødselsdag. Dog er der denne gang ingen
dannebrogsflag men kun fagforeningsfaner og kommunistiske partiafdelingsfaner. T il
venstre i billedet ses nogle tomme stole, der betyder, at Nexø er gået på talerstolen. I sin
korte tale sagde han bl.a. ”M en resultaterne af, hvad man har arbejdet på, får man i min
alder ikke at se. M an må trøste sig med, at man ikke gik sovende gennem livet”. (M artin
Andersen Nexø museet)

du h eller ikke d en n e Gang, f o r j e g har et lille Tusend Takkebreve a t skrive.
Nej, læ gge op har j e g ikke i Sinde - og fik nok h eller ikke Lov til; det strø m m er
ind til m ig m ed A nm odning om B idrag til Blade og Tidsskrifter. D et e r m ed
F orfattere som m ed Vin: n a ar de b liver gam le, fa a r m an A ppetit paa d em ”. 59
I august 1949 var Nexø sengeliggende et par uger. H an skrev 12.
august til den svenske forfatter H en ry Peter M atthis: “... Id a g e r j e g
en d elig saa vidt, at j e g har læst de stø rre A rtikler d er e r sk revet i A nledning a f
de 80 Aar, blandt a n d et dine. O g dem skal du ha h jæ rtelig Tak f o r - som
o v e r h o v e d e t f o r d in sto r e A n del i, a t d en i o g f o r s ig ikke saa g læ d elig e
B egiven hed a t blive 80 A ar fik et saa fe s tlig t forløb... J e g har d et skidt de sidste
Uger, e r f u ld a f R eum atism e, G igt, Lombago - Fanden og hans Pumpestok,
saa j e g knap kan g a a Nexø noterer, at det er høsttid, men han gruer også
for efteråret med regn og blæst og ikke mindst den våde vinter. M en der
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Hjemme igen på Morlenesvej
- og nu i farver! Den gamle
forfatter slapper af i sin
elskede have. Bag han ses det
store stenbed. (Sten Andersen
Nexøs arkiv)

På kurophold i
E rzgebirge
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var dog også grund til at se optimistisk på den nærmeste fremtid, for “nu
m idt i Septbr. stikker v i a f ned til et K ursted i E rzgebirge og blir d er i Vinter.
Saa kan j e g forh a a b en tlig ogsaa ga a ord en tlig i g a n g m ed M orten 3; h er blir
d et ikke til n o get; de i F orvejen odiøse f i r e S nese h a r g i v e t m ig f o r m eg en
Publicity; j e g fa a r ikke tid til n o g et”.60
Nexøs var denne gang bortrejst i ca. seks måneder. Turen gik til
den en gang så fashionable og fornemme kurby Bad Elster i Erzgebirge
syd for Dresden. Efter kommunisternes m agtovertagelse i DDR, var
kurstedet forbeholdt partispidser og særligt indbudte - og “rettroende”
- gæster som f.eks. Nexø. Opholdet blev godt for hans helbred, selv om
det gik lidt langsomt. T il forfatteren Børge Houmann skrev han den 14.
oktober 1949: “... Idag er det en M aaned siden, v i rejste hjem m efra. O g j e g
har endnu ikke v æ ret ud en for en D ør her, a n er slet ikke, hvordan Landskabet
ser ud, m in e Ben ha r n æ gtet at bære m ig, og j e g h a r tilbra gt N atten i S engen
og D agen paa en Divan..., m en K uren rusker op i m a n ge skjulte Skader...”.61

Den 26. juni 1949
fyldte M artin
Andersen Nexø 80
år. I den anledning
blev der udgivet et
festskrift, “Bogen
til M artin
Andersen Nexø”,
hvor venner fra nær
og fjern - bl.a.
Pabio Picasso og
Thom as M ann
- hyldede den store
danske forfatter.
H er et dedikeret
eksemplar, dateret
Holte 26. august
1949, “med
kam m eratlig
hilsen” fra
forfatteren til den
lokale leder af
DKP-afdelingen
for Holte og
Birkerød, Bernhard
Pedersen. (HA)

b ° c e m t il m a r t jn
a n c>e r s e n

NEXø
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I en stille stund i haven på Morlenesvej
tænker Nexø måske bekym ret på romanen
’’Jeanette”, som han havde arbejdet på siden
1948. Det var den tredje roman i trilogien.
Dens omfang blev større, end han oprindelig
havde tænkt sig. Det var en svær opgave, og
den forblev da også ufuldendt. (Sten
Andersen Nexøs arkiv)
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Det sædvanlige nytårsbrev til vennen Georg Hansen blev afsendt fra
Bad Elster den 9. januar 1950: “Vi tilb rin ger Vinteren hernede..., og j e g har
d et godt. H er e r m eg et m ild ere en d h jem m e i a lle H enseender... Til Foraaret
v en d er v i h jem igen ...”.621 andre breve afsendt fra Tyskland beretter den
næsten altid optimistiske Nexø om, hvordan behandlingen, kuren, atter
har bragt ham på fode. Livgivende udflugter og rejser bliver det også til:
Nexø og fruen besøger således de historiske byer Leipzig, W eim ar og
det under krigen fuldstændigt ødelagte Dresden. Æ gteparret holder sig
ikke kun til Øst-Tyskland. I marts 1950 drager de på en længere rejse til
Rejse i Østeuropa Ungarn, Rumænien og Bulgarien, alle lande med kommunistisk styre.
1950
T il gengæld bliver det ikke til synderligt meget skriveri på M orten 3.
Endelig i begyndelsen af maj 1950 vender familien hjem til Holte.
Den 8. august sammensætter han et brev til sin svenske forfatterven,
H enry Peter M atthis, hvor den nu 81-årige forfatter beretter om sit
skrøbelige helbred. Han fortæller, at han har fået et tilbagefald til sit
“gamle Kuldeslag”, og at Johanna derfor har tilkaldt “Prof. M ogens Fog,
som. e r specialist, og han k onstaterede en (G ud ske lov) lettere B lodudtrædning
i H jærnen, o g ordin erede N itroglycerin og absolut Ro. O g nu h v iler je g , sta ar
op til Frokost kl. 12 o g g a a r i S en g saa sn a rt v i h a r spist M iddag. A rbejde kan

Johanna indfinder
sig i haven på
Morlenesvej, og
forfatteren lyser
tydeligvis op.
Deres lykkelige
ægteskab varede i
29 år. (Sten
Andersen Nexøs
arkiv)
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j e g ikke, kan overh oved et ikke tæ n k e .-------Saadan sta ar d et til. F orbandet i
en h v er R etn in g.---- Joh an n a k øreren T u r m ed m ig i Bilen h v er E fterm iddag.
O g j e g n yd er d et at ligg e Brak, so v er m eget og e r n ød tvu n gen Idiot”.63
19 5 1-19 5 4 , fra H o lte t il D r esd e n

Indstillet til
N obelprisen

Der indkom altid
mange gratula
tioner, når Nexø
fyldte år.
H er er tre af hans
talrige takkebreve,
som alle tre er
skrevet i Holte i
1951, 1952 og 1953
i forbindelse med
hans 82, 83 og
84-års fødselsdage.
Den 2.juli 1951 til
forfatteren Hans
Kirk. Den 28. juni
1952 til Gelius
Lund og
kamm eraterne på
Forlaget “T iden”.
Den 5. juli 1953
igen til Gelius
Lund. . Gelius
Lund (1907-1992)
var kommunist og
ernærede sig som
rigsdagsstenograf
(Det Kongelige
Bibliotek. Acc.
1990/72. 1 æ ske).

I vinteren 1950-51 var Nexø igen på kurophold nogle måneder i det
sydøstlige Tyskland. Fra Dresden skrev han det årlige nytårsbrev den
13. januar til Georg Hansen: “... N ogen F oryngelsesk ur e r d et ikke, m en
den g ø r saa m eg et at j e g kan arbejde v id ere paa m in Roman, og den skulde j e g
gæ rn e ha fæ rd ig, inden d er lukkes a f f o r m ig...”.M Denne vinter blev der også
tid og kræfter til en tur til Tjekkoslovakiet.
Den 25. april 1951, hjemme i Holte igen, fortæller han i et brev til
den svenske kommunist Kamma Lager, at hans bøger har solgt godt i
både Polen og DDR, men ikke i Skandinavien. Han blev i øvrigt samme
år indstillet til Nobels litteraturpris, men heller ikke den anden gang
modtog han den. Nobelprisen gik i 1951 til den svenske forfatter Pär
Lagerkvist (1891-1974). I samme brev beretter han, at de nu overvejer at
flytte definitivt til udlandet, “... f o r j e g b liver nok sn a rt nødt til at rykke
m ine Teltpæle op og fly tte over. H er g ø r m an a ltfo r at ækle m ig u d a f Landet...
I m orgen fl y v e r Joh a n n a og j e g til Budapest til en F orfatterkongres. J o h arma
m aa m ed; dels kan j e g da arlig u n dvæ re hende som god K am m erat, dels har
lægerne... fo rb u d t m ig at fo reta læ n gere R ejser alen e - H jærtet!...".65
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F lytnin g til
DDR

Den 8. august 1951 hører vi i et brev til Georg Hansen, at nu er det
alvor, opbruddet fra Danmark står for døren:
D et e r et r ig tig G igtvejr.
J e g h a r a ld rig f ø r vid st h vad G igt er, m en denne S om m er h a r j e g fa a e t det
at vide. Naa, nu fly t t e r v i sn a rt Syd paa, d ern ed e er L uften m ere tør og d er
e r ikke saa m egen Blæst...".66 Samme måned flyttede Nexø med familien
til Den Tyske Demokratiske Republik (DDR). De kom først til at bo i
byen Radebeul nær ved Dresden og senere i en villabebyggelse udenfor
Dresden, W eisser-Hirsch, på adressen Collenbuschstrasse 4.
Flytningen skyldes ikke blot, at de hjemlige klim atiske forhold var
u g un stige for N exø, men h an g selvfø lgelig også sam m en med det
u s æ d v a n lig t h ård e p o litisk e k lim a i D an m ark i forhold til en
betonkommunist som Nexø. D ertil skal så også lægges Nexøs status
som privilegeret forfatter i det kommunistiske DDR. Huset i Holte blev
i første om gang solgt, m en en kreds af venner købte det tilb age.
F am ilie n N exø k u n n e såled es tilb r in g e de fø lg en d e so m re på
Morlenesvej. Samtidig dannedes en selvejende institution med navnet:
M artin Andersen Nexø Fonden. Et af formålene var at bevare boligen
for eftertiden og stille den til rådighed som æresbolig for Nexø, når han
opholdt sig i Danmark. Fonden, der var tæt knyttet til DKP, skulle også
støtte unge kunstnere. Fondens m idler kom fra fagforeninger, in sti
tutioner og enkeltpersoner.
Den socialdemokratiske finansminister H .C. Hansen var ikke impo
neret over, at Nexø var gået i selvvalgt eksil i det kommunistiske Øst-

Kollenbuschstrasse
4 i W eisser Hirsch,
Nexøs store
æresbolig på livstid
i Dresden, hvor
han boede fra 1951
til din død. I 1953
blev han udnævnt
til æresborger i
Dresden, sam tidig
med at en gade og
en skole blev
opkaldt efter ham.
(Arbejdermuseet,
København)
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I august 1951 solgte Nexø sit ’’Holtehus” på Morlenesvej og flyttede med fam ilien til
Dresden i Ø sttyskland. H an forlod det koldkrigshærgede Danmark for at kunne
tilbringe sine sidste år blandt politiske m eningsfæller i den nyoprettede tyske
demokratiske republik (DDR). Huset i Holte blev tilbagekøbt af venner, og de to
følgende somre 1952 og 1953 tilbragte fam ilien i Holte. Den 83-årige Nexø er her ved
sin hoveddør på Morlenesvej i 1952. (M artin Andersen Nexø museet)

H. C. Hansen
om Nexø
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europa - med dertil hørende kommunistisk ejet sommerbolig i Holte. I
en tale ved et sommerstævne i 1952 lagde ministeren ikke fingrene im el
lem. H .C . H ansen talte om Nexøs “n u tid ige g r o v h e d e r ” og fortsatte:
“Hans kommunistiske p ligtfølelse d r iv e r ham. vidt. Han g r is e r regelm æ ssigt
D anmark til o v e r fo r d et østlige udland m ed bevidste overd rivelser og fo r d r e 
jelser... Vi trækker på sk uldrene o g sp ø rger os selv, om d et e r kommunistisk
p ligtfø lelse eller om d et e r sen ilitet”,bl Hårde ord fra en af Danmarks le
dende politikere i 1950’erne. Men tonen var ikke meget anderledes i et
læserbrev i Information den 30. juni 1952: uHr. redak tør! Findes d er da

Somrene 1952 og 1953 blev tilbragt i
Holte. H er fejres Nexøs 84-års
fødselsdag, hans sidste, i haven på
Morlenesvej. Johanna byder ham
fødselsdagskage til kaffen. (M artin
Andersen Nexø museet)

S om m er i Holte
1952

ikke en grænse?... h ø rer j e g netop, at en kreds a f personer, k nyttede til dansk
litteræ rt og k ulturelt liv, v il op rette en A ndersen N exø-fond i a n led n in g a f
fo rfa tteren s 83 års fødselsdag. H vordan kan m an så skamløst blive ved at lob
hudle den m and, d er sparkede til F inland u n d er vin terk rigen , d e r altid har
rakket sit fæ d rela n d og alt dansk ned, og en d elig m ed fo r a g t og utak nem m elig
hed fo r lo d landet? Var d et endda et g en i; m en det d r ejer sig o m en fo rfa tter, d er
ikke på nogen m åde h æ ver sig o v er sin sam tids litteræ re personligheder'". L æ 
serbrevet er underskrevet af K. Linnet, læge på Bogø.68
Samme sommer 1952 blev tilbragt i Holte. Her fejredes Nexøs 83års fødselsdag i haven på Morlenesvej. Blandt gæsterne var bl.a. Nexøs
politisk åndsbeslægtede, forfatteren Hans Scherfig. Den 29. maj 1952
takkede Nexø endnu en partikamm erat, forfatteren Hans K irk for hans
“k am m eratlige F orsvar f o r m ig i ”Land og Folk".69 Overskriften på Hans
K irks artik el i L and og Folk m åtte da også opstem m e den gam le
forfatter "Ved en sto r d igters hjemkomst".
Sidst på året 1952 var Nexø tilbage i Øst-Tyskland, og i maj 1953 blev
han udnævnt til æresborger i Dresden med tilhørende æresbolig. I et
brev skrevet i Tyskland kort tid efter, den ló.juni 1953, til “pennevennen”
G eorg H ansen er det en træ t, gam m el og halvbitter digter, der har
grebet pennen: “... J a j e g h a r det go d t her, b liver a g tet og æ ret f o r m it Livs
Arbejde, som j o h eller ikke har v æ ret let, hadet og fo r fu lg t som j e g h a r været...
J e g har i A ar ikke v æ ret rask; de sidste P ar M aan eder u n d er Lægebehandling,
og nu g a a r d et bedre. J e g h a r også en dn u n o g et A rbejde, j e g g æ rn e skulde
ha f r a H aanden, inden j e g læ g g er op. M en d et ga a r ikke saa g la t m ere m ed
A rbejdet..."
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N exø s d ø d og eft e r m æ l e

Næsten et år senere, den 22. maj 1954, skrev Nexø fra Tyskland til sin
gode ven Børge Houmann, forfatteren til den store biografi om M artin
Andersen Nexø: “D et g læ d er m ig at i v il trykke Ditte. H onoraret fin d e r j e g
i M odsætning til d ig overvæ ldende. Lad det blot staa til v i k om m er hjem ... Vi
haaber sta d ig at Du g ø r A lvor a f a t ta Turen h ern ed ”.71
En uge senere, den 30. maj, havde Houmann indfundet sig i Nexøs
æ resb o lig i D resden. H an v ille blandt andet aftale med d igteren ,
hvordan den kommende 85-års fødselsdag skulle arrangeres. Nexø
havde im idlertid fået et voldsomt sygdomstilbagefald og var bevidstløs
det meste af tiden. Nexø døde to dage senere, den 1. juni 1954, 84 år
gammel, 25 dage før sin 85 års fødselsdag. Han blev bisat fire dage senere
i Forum i København ved en storstilet og pompøs begravelsesceremoni
arrangeret af D anm arks kom m unistiske P arti og uden deltagelse af
det officielle D anm ark. Fra Forum udgik efterfølgende et gigantisk
sørgetog gennem Københavns gader til Bispebejrg krematorium. Hans
gravminde findes på Assistens Kirkegård.72
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Dette lille brev, måske hans sidste, skrev Nexø 22. maj 1954 til Børge Houmann, ti
dage før sin død. Brevet indeholdt bl. a. en anm odning til Houmann om at komme til
Dresden og besøge familien Nexø, hvilket han så gjorde. (Det Kongelige Bibliotek,
Acc. 1990/72. 1 æske)
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iMartin Andersen Nexø
døde af en hjerneblødning i
sin bolig i Dresden den 1.
juni 1954. Børge Houmann:
”Je g overnattede i Dresden.
Je g var rejst dertil for at
træffe aftale, om hvordan vi
skulle fejre hans 85-års
fødselsdag. Je g rejste hjem
for at træffe aftaler om
hans begravelse. Dresden
sørgede. I den ny store hal i
byens genopbyggede
rådhus lå M artin Andersen
Nexø på lit de parade. ...
Mere end 40.000
mennesker passerede båren,
som dagen igennem var
omgivet af en æresvagt.”
(Sten Andersen Nexøs
arkiv)

En nekrolog

Der var naturligvis mange nekrologer i aviserne. Den bedste var
måske den, der blev skrevet af en anonym - m uligvis barndoms- og
ungdomsvennen Georg Hansen - i Bornholms Avis 2. juni 1954: “Hans
strålen de litteræ re ta len t og begavelse v il ikke kunne om tvistes. Tragisk blot, at
han v a lgte at stille d ette talen t til rådigh ed f o r en en sidig o g y d erligtgå en d e
politisk doktrin, til hvilken han solgte sig b ogstaveligt talt m ed hu d o g hår. Den
såkaldte leninistisk e-stalinistisk e-dialek tisk e m a teria lism e b lev f o r ham en
religiøs besættelse, betæ ndte hans talen t og fo r g ifte d e hans sin d og døm m ekraft.
H ans u n gd om svæ rk er v il blive stå en d e u fo rgæ n geligt i verd en slittera tu ren ,
m en hans y tr in g e r o g handlinger, isæ r f r a hans seneste leveår, og den m åde
h vorpå han ven d te sit fæ d rela n d r y g g e n o g blindt o g kritikløst g a v sig i d et
k om m unistiske tyra n n is vold v il f o r stedse kaste sin d ystre slagsk ygge o v er
m in d et om hans personlighed'”.
Det vil næppe være forkert at påstå, at M artin Andersen Nexø i sine
sidste år, som han tilb rag te dels i det b o rgerlige H olte, dels i det
kom m unistiske Ø steuropa, ikke ændrede på hans opfattelse af og
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Nexø blev transporteret i særtog fra Dresden og færge til Gedser. Derfra fortsatte
særtoget til Forum, Københavns største lokale. H er var de mange fremmødte men
nesker lørdag den 5. juni vidne til en storslået ceremoni. Det hele var iscenesat som en
statsbegravelse. (M artin Andersen Nexø museet)

Bispebjerg Krematorium med kisten på den lave tribune. Ved siden af står slægtninge
og venner, mens det tusindtallige følge passerer forbi. Nexøs urne blev senere sat ned
på Assistens kirkegård. (M artin Andersen Nexø museet)

10 4

D en
kulturradikale
tradition

tilslutning til kommunismen. Han holdt stædig fast i sin beundring af
Sovjet, og den udvikling der var foregået siden revolutionen i 1917.
Beundringen blev ikke mindre af, at Sovjet stod som den store sejrherre
i 1945. Nexøs to hovedværker fra 1900-tallets første årtier knytter sig
dog først og fremmest til den kulturradikale tradition i Danmark. Det
betød, at hvis man så bort fra ideologierne sagtens kunne respektere og
b eu n d re fo rfattersk ab et. M en N exøs firk an te d e h o ld n in g e r og
uvilligheden til at indse, at det ikke var arbejderklassen, men partitoppen,
der styrede Sovjetunionen og de østeuropæiske vasalstater efter krigen,
medførte de bistre og ind im ellem fjendske angreb på hans person. I
sidste ende bragte modsætningerne ham til endnu en gang at bryde op
og forlade villaen Holte til fordel for en æresbolig i det kommunistiske
DDR.

Fra Forum udgik et
ligtog helt til
Bispebjerg Kre
matorium. Foran
den hestetrukne
rustvogn med store
glasruder gik to
personer og
strøede rosenblade
på vejen. Flere
tusinde mennesker
fulgte kisten.
Foran Bispebjerg
Krematorium var
rejst en lav tribune,
hvor kisten blev
anbragt. (M artin
Andersen Nexø
museet)
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H

Morlenesvej 36 i
dag, et ganske
alm indeligt
murmesterhus fra
1900-tallets
begyndelse. Det
rum m er dog en
sæ rlig historie.
(Foto: Niels Peter
Stilling, marts
2018)
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Det er åbenlyst, at Nexø og familien havde nogle gode år i Holte. Hvis han
havde levet længere, ville han ganske givet fortsat have boet i Dresden,
men dog sam tidig benyttet huset på M orlenesvej i som m erhalvåret.
Dermed havde han kunnet videreføre den gamle landliggertradition fra
1800-tallet, som vi kender så godt i vores område. Efter Nexøs død blev
der indrettet mindestuer i huset på Morlenesvej med bl.a. forfatterens
arbejdsværelse. I vejviseren stod der i en række år “M artin A ndersen Nexøs
hus”. Kirketjener ved N y Holte Kirke, Einar Johan Pedersen, flyttede
ind for at holde opsyn, passe på stedet og fremvise huset for besøgende.73
I 1959 blev projektet opgivet. H uset blev solgt til private, og Nexøs
arbejdsværelse flyttet til Nationalmuseet. Nexøs “Holtehus” eksisterer
fortsat (2018), et ret anonymt, men solidt borgerligt hus mellem de andre
huse på den krumme villavej ved Kongevejen i Holte, kaldet Morlenesvej.

N exøs

fo r fa t t e r s k a b

:

1898 Skygger.
1899 Det bødes der for.
1900 En Moder.
1900 Muldskud.
1901 Familien Frank.
1902 Drys.
1903 Soldage.
1905 Muldskud 2.
1906-10 Pelle Eroberen (Barndom, Læreaar, Den store Kamp,
Gryet).
1908 Af Dybets Lovsang.
1911 Barndommens Kyst.
1913 Lykken.
1915 Under H im melen den blaa.
1915 Folkene paa Dangaarden.
1917-1921 Ditte Menneskebarn (En Barndom, Lillem or, Syndefaldet,
Skærsilden, Mod Stjærnerne).
1918 Dybshavsfisk.
1919 Undervejs.
1921. De tomme Pladsers Passagerer.
1922 Muldskud 3.
1923 Mod Dagningen.
1926 Digte.
1929 M idi i en Jærntid.
1930 De sorte Fugle.
1932-1939 E rindringer (Et lille Kræ, Under aaben H im mel, For Lud
og koldt Vand, Vejs Ende).
1934 To Verdener.
1936 Hænderne væk.
1938 Mod Lyset.
1945 Breve til en Landsmand.
1946 Et Skriftem aal.
1945-1957 (M orten hin Røde, Den fortabte Generation, Jeanette).
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1 G unnar Sandfeld: Søllerød, som det var engang, bind 6, Historisk-topografisk
Selskab for Søllerød kommune, 1979, side 228.
2 G unnar Sandfeld: Søllerød, som det var engang, bind 1, Historisk-topografisk
Selskab for Søllerød Komm une, 1972, side 104. Lise M orlene C hristensen
(1903-1992).
3 Caspar C hristiansen og M artin Dahl, Vejnavne fra Aggershvile allé til Øverødvej, Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen, 2011, side 73-74.
4 Hvor intet andet er nævnt, baserer det følgende sig på den monumentale bio
grafi af Børge H oum ann: M artin Andersen Nexø og hans sam tid, bind 1-3,
Gyldendal 1981-88.
5 For en indgående analyse af Pelle Eroberen, se Jø rgen H augan, Alt er som
bekendt erotik, Gads Forlag, 1998, side 219-293.
6 Om Nexø og kommunismen, se Jørgen H augan, Alt er som bekendt erotik,
Gads Forlag, 1998, side 351-366.
7 Efter at være blevet skilt fra sin første hustru M argrete Thomsen var Nexø i
1913 blevet gift med den tyve år yngre M argrethe Frydenlund Hansen (18891953).
8 Sinclair Lew is (1885-1951) var den første am erikanske forfatter, der modtog
Nobels litteraturpris.
9 De fire bind har titlerne: “Et lille K ræ ”, “U nder aaben H imm el", “F or Lud o g koldt
Vand" og “Vejs Ende".
10 O plyst af et af Nexøs mange børnebørn, Sten Andersen Nexø (f. 1943) Birke
rød, som dog ikke kender de nærmere detaljer. Hans farmor var forfatterens
anden hustru M argrethe Frydenlund Hansen. Faderen, som fik fam ilien Nexø
sm uglet til Sverige, var Storm Andersen Nexø (1913-1952).
11 O plysningen om det store antal af mennesker er fra politiets arkiver.
12 Otto Rung, (1874-1945). Alle citater fra Nexøs breve er med uændret ortografi.
13 Nexø var som nævnt fyldt 76 år 26. juni.
14 Nexø var, som vi ved, vendt hjem fra sin landflygtighed i Sverige.
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15 Børge Houmann: Breve fra M artin Andersen Nexø, 1-3, Gyldendal 1969-1972.
A lle de i artiklen citerede breve er fra bind 3. Gyldendals tre bind er kun et
udvalg af Nexøs breve. Børge Houmann har udeladt de private breve fra Nexø
til fam ilien. Det citerede brev til Otto Rung står i 3. bind af Houmanns værk
side 268.
16 G ertrud Rung (1882-1959), Houmann bind 3, side 275.
17 Om Nexø fra 1945-1954, de sidste ni år af hans liv, se 3. bind af Børge H ou
manns biografi, M artin Andersen Nexø og hans samtid 1933-1954, side 337516, Gyldendal 1988.
18 O plysning fra Sten Andersen Nexø.
19 M ichael Sukennikov (1887-1948), Houmann bind 3, side 276.
20 Bjørnstjerne Bjørnsson (1832-1910), den store norske digter som bl. andet skrev
teksten til den norske nationalmelodi “J a v i elsket- d ette Landet".
21 Houmann bind 3, side 278.
22 Josef Kjellgren (1907-1948), Houmann bind 3, side 279.
23 Fyens Stiftstidende 6. november 1945. Anmeldelse af K.S.
24 Bind to havde titlen D en fo rta b te G eneration, og det ufuldendte tredje bind af
trilo gien , J ea n e tte , blev på opfordring af digterens enke Jo h ann a Andersen
Nexø bearbejdet til udgivelse af Børge Houmann og forfatteren Hans K irk
25 Sven Clausen (1893-1961). Brevet citeres i Houmann bind 3 side 281.
26 Peter Freuchen (1886-1957) Houmann bind 3, side 283.
27 “S om m erfolk o g F rik orp sm æ nd ”. N azisten, kaptajn Poul Sommer, oprettede i
1944 det såkaldte sommerkorps, som med kontrol og overvågning arbejdede
for nazisterne.
28 Houmann bind 3, side 286.
29 C arl Georg Bartholdy (1895-1970). Børge Houmann, M artin Andersen Nexø
og hans samtid 1933-1954, side 357.
30 Børge Houmann, M artin Andersen Nexø og hans samtid 1933-1954, side 416.
31 H arry Søiberg (1880-1953), Houmann bind 3, side 288.
32 Houmann bind 3, side 291.
33 O plysning fra Sten Andersen Nexø.
34 Knuth Becher (1891- 1974), Houmann bind 3 side 297.
35 N iels Edvard H arild (1892-1973) sparekassedirektør og borgm ester i Nexø.
Houmann bind 3 side 307.
36 Georg M oltke (1889-1977) var m edstifter af Danmarks kommunistiske parti,
Houmann bind 3 side 308.
37 K.K. Nicolaisen (1883-1951), Houmann bind 3, side 311.
38 Palads -Teatret var dengang Københavns største biograf.
39 Ingeborg Petersen (1878-1962), Houmann bind 3, side 314.
40 Februar 1947 var den koldeste februar i Danmark, man havde m ålt siden 1894,
i følge DMIs Vejrarkiv. Jfr. også M artin Dahl: Fanget på isen - Et dram a på
Øresund i m arts 1947. Søllerødbogen 2010, s. 83-93.
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41 G eo rg H an sen (1876-1966), H ou m an n bind 3, side 316. D et var N exøs
e rin d rin g e r, som havde b ra g t ham i fo rb in d else m ed g a m le v en n er fra
barndom stiden og højskole tiden. Om G eorg H ansen se Børge H oum ann,
Breve fra M artin Andersen Nexø, bind 3, 1937-1954, side 316-320.
42 Houmann bind 3, side 325. Nexø og frue opholdt sig i Tyskland juni - juli 1947.
43 Houmann bind 3, side 329.
44 N exøs ord i dette brev røber m åske, hvorfor det tred je bind a f trilo g ie n ,
b egyn d en d e m ed “M o r ten h in R øde", forblev ufuld en d t. P ersp ek tiv ern e,
historien og p ro blem stillin gerne i rom anen hobede sig op, det v ille kræve
mange bind, og Nexø var på vej mod de 80 år. Det var for sent.
45 Houmann bind 3, side 333.
46 Houmann bind 3, side 334.
47 Houmann bind 3, side 335.
48 E rling Stensgård (1876-1966), Houmann bind 3, side 336.
49 Houmann bind 3, side 340. Resolutionen blev vedtaget, og sam tidig med Nexø
meldte også forfatterne Hans Kirk og Hans Scherfig sig ud af forfatterforenin
gen.
50 Houmann bind 3, side 351.
51 Ivar Lo-Johansson (1901-1990), Houmann bind 3, side 353.
52 W alter A. Berendsohn (1884-1984), Houmann bind 3, side 359.
53 Anmelderen var litteraturforsker og kritiker Hans Brix (1870-1961).
54 Hakon Stangerup (1908-1976). Om Romanen M orten hin røde bind to med
titlen Den fortabte Generation, se Børge Houmann, M artin Andersen Nexø
og hans samtid, bind 3, side 392-403.
55 Houmann bind 3, side 361.
56 Houmann bind 3, side 365.
57 Aflysningen skyldtes formentlig, at Nexø på sin seneste rejse til Sovjetunionen
i en artikel i avisen Pravda havde luftet sit had mod ikke kommunistiske sam
fund og bl.a. udtalt, at “d e v estlige K u ltu rer e r fy ld t e a f b o rg erlig t propagandistisk
A ffald o g fo rfa lsk ed e M eddelelser. D et v il kræve et H erk ulesarbejde a t ren se d en n e
aa nd elige S vin esti”.
58 Elias Bredsdorff (1912-2002), Houmann bind 3, side 368.
59 Houmann bind 3, side 369.
60 H enry Peter M atthis (1892-1988), Houmann bind 3, side 372.
61 Børge Houmann (1902-1994), Houmann bind 3, side 374.
62 Houmann bind 3, side 377.
63 M ogens Fog (1904-1990) læ ge, m odstandsm and, p o litik er og m edlem af
kom m unistpartiet. Houmann bind 3, side 381.
64 Houmann bind 3, side 383.
65 Den danskfødte Kam ma L ager (1912-?) leder af det svenske kom m unistiske
partis forlag Arbetarkultur. Houmann bind 3, side 385.
66 Houmann bind 3, side 387.
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67 Talen blev refereret i en række provinsaviser, bl.a. i Randers Dagblad den 7. juli
1952. H .C. Hansen, (1900-1960) blev statsm inister efter Hans Hedtofts død i
1955.
68 Børge Houmann, M artin Andersen Nexø og hans samtid 1933-1954, side 484
samt note 158, side 590.
69 Hans Kirk (1898-1962), Houmann bind 3, side 391.
70 Houmann bind 3, side 395.
71 H oum ann bind 3, side 401, og den efterfølgende note side 402 om Nexøs
forestående 85 års fødselsdag, som jo ikke blev en realitet. Houmann søsatte i
1953 sit eget forlag og forberedte en større udgivelse af Nexøs avisartikler og
taler. Om forlæggeren og forfatteren Børge Houmann (1902-1994) se M orten
M øller: “Hvem er N ielsen”. Gyldendal 2012.
72 Graven på Assistens kirkegård er nem at finde. Den er tæ t ved hovedindgangen
på Kapelvej, lige ved siden af den store kirkelignende bygning “K u ltu rcen tret
ASSISTENS”.
73 Jørgen Berg, M in røde ungdom, Søllerødbogen 2006, side 82-83. Einar Johan
Pedersen (1907-?) var medlem af kom m unistpartiet og fungerede som kirke
betjent i H olte kirke fra 1940-1959. D erefter skiftede han navn til Sundbro,
blev ejendomsmægler i Nordsjælland og flyttede i 1970 til Sverige. Se Georg
Sandfeld, D et kom m unale styre i Søllerød 1841-1878, Søllerød kommune,
1977, bind 2, side 217-219.

Tak
En stor tak til Sten Andersen Nexø, forfa tteren s sønnesøn,
f o r foto gra fier og m ange gode oplysninger.
Ligeledes en stor tak f o r råd og vejledning til Henrik Yde, form a n d f o r Nexø Fon
den. Henrik Yde har fr a 1995-2013 u dgivet Nexøs hovedværker i tekstkritiske
kom m enterede u dgaver f o r Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
Endelig tak til Erik Gornitzka fr a Nexø M useum f o r at stille en lang række fotos
til rådighed f o r denne artikel.
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Tre globale virksomheder med
udspring i Trørød
A f Erik Trudsø Jesp ersen

På et area l udstykket f r a F ryden lu nd blev d e r i m idten a f 1960'ern e opføi't
et b yggeri, d e r i å ren e siden h a r v æ ret h jem sted f o r en række internation ale
virksom heder. D et b egyn d te m ed H aldor Topsøes forsk ningscenter, m en den
smukke industripark blev siden cen tru m f o r en række globale virksom heder.
A rtiklen p ræ sen terer de tre m eg et forsk ellige firm a er, d er fr e m til 2015 ha r
h a ft adresse på m atrik len ved Trørød: Topsøe, S uperfos og N avision/M icrosoft.
F orfatteren, Erik Trudsø Jesp ersen (f.1956 i H vidbjerg Thy), e r it-konsulen t i R udersdal K om m une. Han har tid ligere sk revet artiklen om “Tyvekro
g e n ” i Søllerødbogen 2016.
In

H aldor Topsøe

d l e d n in g

Skønt Søllerødegnen i nyere tid kun har været hjemsted for ganske få af
de allerstørste danske virksomheder, er der en enkelt lokalitet der udgør
en helt særlig undtagelse.
Slottet Frydenlund ved Trørød har siden midten af 1960’erne lagt
jord til et ganske unikt erhvervsbyggeri, der er alment anerkendt som et
af de absolut fremmeste virksomhedsdomiciler i landet. Flaldor Topsøe
var bygherren, og hans personligt ejede virksomhed havde hovedsæde
og forskningscenter på området frem til 1973.
For at afv æ rge en tru en d e økonom isk kollaps blev d o m icilet
afhændet, og hastigt solgt til Superfos, der efter en ombygning gjorde
stedet til hovedsæde for det gamle vidtfavnende industrikonglomerat.
Efter frasalg af forskellige dele af virksomheden blev Superfos i løbet af
1990’erne meget mindre, og virksomheden havde ikke længere hverken
råd til, eller behov for pladsen.
T id sp u n k tet v ar m eget passende sam m enfaldende m ed, at en
virksomhed fra det, man kaldte “den nye økonomi”, det hastigt voksende
IT firma Navision Software A/S, i 1996 kunne rykke ind i de moccafarvede
bygninger ved Frydenlund. It-firmaet havde siden 1993 haft til huse på
Kypergården på Kohavevej i Trørød, men havde i takt med væksten,
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Trørød med
Frydenlund. Slottet
med sine mange
avlsbygninger
ligger ensomt
m ellem den i 1897
åbnede Kystbane
og den i 1900
åbnede Lyngby Vedbæk jernbane.
En station er
angivet på kortet.
Det er Frydenlund
trinbræ t med en
nyanlagt
stationsvej til
Trørød by
(den senere
Frydenlundsvej).
En snorlige vej
forbinder slottet
med det store
teglværk syd for
Frydenlund.
Målebordsblad ca.
1900.
(Geodatastyrelsen)

fra 1996 løbende lejet sig ind i flere og flere af bygningerne på området.
M ed flytningen til Frydenlund fik man etableret en ideel base for en
succesrig børsnotering i foråret 1999. Kun tre år senere, i foråret 2002
blev Navision, der i slutningen af år 2000 var fusioneret med ærkerivalen
Damgaard, opkøbt af IT-giganten M icrosoft i en virksomhedshandel til
over 10 mia. kroner. Frem til slutningen af 2015 havde den amerikansk
ejede virksomhed således sin største udviklingsafdeling udenfor USA
placeret i firmadomicilet ved Frydenlund.
F

r y d e n lu n d

Frydenlund Slot er en tidligere kongelig lystejendom mellem landsbyen
Trørød og den nordlige del af Dyrehaven. Stedet var i kongehusets eje
under skiftende regenter indtil 1793, hvorefter det ved salg overgik til
privat eje.1
F laldor Topsøe købte slo ttet i 1960 af den dansk-am erikanske
entertainer Victor Borge, der selv havde erhvervet det i 1957 formedeis
1,5 mio. kr. Topsøe beboede hovedbygningen til sin død i 2013, og
Frydenlund ejes fremdeles af familien.
T il ejendommen hører i dag cirka 36 ha jord tilknyttet. I storheds
tiden hørte der mere end dobbelt så meget jord til, og stedet blev drevet

Victor Borge
solgte Frydenlund
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M eddelelse i den
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am erikanske avis
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Chicago.
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F rydenlund
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med både landbrug, frugtavl og fiskeri. Det sidste
V IC TO R B O R G E SÆ LG E R
i form af et dambrug. Det nuværende landbrug, "FR Y D E N L U N D "
Victor Borge har solgt sin
i form a f en fru g tp la n ta g e , blev e tab leret i Lystejendom
“ Frydenlund”
i
Nordsjælland til Civilingeniør
1930’erne af sagfører Geo K. S ch iø rrin g, der Haldor Topsøes Virksomhed. Det
er ikke den nye Ejers Mening at
udstykke Ejendommen, som han
ejede Frydenlund fra 1929 og frem til 1956/57.2
alene vil udnytte til sine egne
og med fuld Beskyttelse
Der blev dog også skabt en tid lig industriel aFormaal
i de til Ejendommen hørende
æstetiske Værdier, udtales det i
trad itio n på F ryden lu n d. I 1852 g ru n d lag d e en om Ejendomshandelen ud
sendt Meddelelse, og det tilføjes,
Borge har lagt stor
slottets ejer, den driftige fynske apotekerdatter atVægtVictor
herpaa. Det er Hensigten
flere Steder paa "Frydenlund”«
Charlotte Rieffestahl (1798-1875) Trørødegnens Jorder at etablere et stilfærdigt
og prunkløst Byggeri af et Kom
første in dustri, F rydenlund T eglvæ rk, i sam  pleks
Laboratoriebygninger, men
iøvrigt fortsat drive Frugtplan
arbejde med sin svigersøn, gårdejer Ole Jensen tagen. Der skal blandt andet
skaffes Plads til et Elektronregneanlæg af Typen Öeyr, som
fra E lleslettegård. V irksom hedens lykke blev Regnecentralen
Dask i Valby
konstrueret og fremstillet,
gjort i 1855, da arkitekten J. D. Flerholdt bestilte har
bL a. ogsaa til Atonenergikommissionen. Hovedbygningen skal
ikke m indre end 400.000 sten til opførelsen af benyttes til et betydeligt tek
nisk, fysisk og kemisk Bibliotek,
U n iv ersitetsb ib lio tek et i F io lstræ d e. Senere som Virksomheden har samlet.
fulgte også store ordrer på sten til genopførelsen
af Frederiksborg Slot i H illerød efter branden i 1859.
Teglværket havde følgelig konstant behov for nye lergrave, hvilket
fik ejeren siden 1875, d ronningens hofchef, kam m erherre L udvig
Castenskiold, til i 1901 at ansøge om rydning af fredskoven på slottets
areal. Søllerød Sogneråd var absolut ikke stem t for dette, og svaret
blev et rungende nej! M ed C astenskiolds gode forbindelser til de
højere statslige magter, lykkedes det im idlertid 3 år senere at udvirke
landbrugsministeriets tilladelse til dele af fredsskovens rydning, mod til
gengæld at etablere et mageskifte - ganske særegent - med Højris Skov
på Lim fjordsøen Mors. Kamm erherren døde inden han fik realiseret
planen, og skoven var dermed foreløbigt reddet - for de næste 60 år.
Den sidste teglvæ rksejer, C .B . T h ø gersen stoppede produktionen
endeligt den 31. januar 1907. Selve teglværket lå, hvor man i dag finder
vejstykket “Skovringen” sydøst for Frydenlunds hovedbygning.3
Det blev civilingeniør Haldor Topsøe, der med bindende virkning
i oktober 1963 pålagde sig selv og efterfølgende ejere at sikre et smukt
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og æstetisk karakteristisk landskabsbillede, som medtager parkanlægget
omkring de i forvejen fredede bygninger. Baggrunden for dette var en
aftale om et frivilligt mageskifte, således at en mindre del af det vidstrakte
areal, nem lig parcel 2 af laa, blev helt fritaget for fredskovforpligtelsen
og dermed kunne tages i anvendelse til bebyggelse. Samtidig blev resten
af ejendommen fredet, idet Topsøe som “en slags b etalin g ” for den
samlede aftale afstod fra at få en direkte kompensation for fredningen.4
Fredningsdeklarationens kortbilag,
der markerer den
fremtidige
anvendelse af
området om kring
Frydenlund, 1963
(Søllerod
Kommune)

I præmisserne for tilladelsen til mageskiftet hedder det:
“M ed h en syn til d e t p å v ed h æ fted e skitse m ed g u l f a r v e m æ rk ede
a rea l - p a rcel nr. 2 a f m atr. nr. la a E nru m , Vedbæk sogn —h v o r a f
en d el e r fredsk ov, d er nu fo ru d sæ ttes fr ita g e t f o r fredsk ovforpligtelse,
bestem m es fø lg en d e i an lednin g a f at arealet a gtes bebygget:
B ebyggelse skalfo r eg å e fte r en sam let a f kom m unen godk endt plan.
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B evok sningen i d et n u væ ren d e sk ovareal skal beva res læ n gst m u lig t,
o g i stø rst m u lig t om fa n g i en e fte r bebyggelsen s om fa n g o g karakter
afpasset afstand til bebyggelsen, idet d et skal tilstræbes at g iv e area ler
om k ring bebyggelsen en pa rk agtig karakter.
De tre på area let væ ren de søer m å ikke opfyldes uden tilladelse f r a de
påtaleberettigede...
U nder fo ru d sæ tn in g a f at d er a f lan d bru gsm in isteriet g iv es tilladelse
til ophævelse a f fred sk ovforp ligtelsen på d et på skitsen m ed g u l fa r v e
m ærkede areal, fo r p lig te r j e g m ig til ved særskilt deklaration at læ gge
fredsk ovforpligtelse på de på skitsen m ed b r u n fa r v e m ærkede a rea ler”'.
[Sign. H. Topsøe]

B yggeriet

Formuleringerne er-n æ p p e tilfældigt-forbavsende identiske med de be
stem m elser, der blot 4 år tid ligere var udstukket for ophævelsen af
fredskovforpligtelsen på skovstykket “Tyvekrogen” i det vestlige hjørne
af Geelskov.5
Opførelsen af Haldor Topsøes forskningscenter på det ophævede fredsskovsareal ved Frydenlund, blev realiseret fra 1964 og årene frem efter teg
ninger af professor Erik Herløw (1913-1991) og Tormod Olesen (1930-).6

Trørødområdet, Målebordsblad 1971. Bondebyen Trørød er nu blevet til en villaby med
store parcelhuskvarterer i nord og syd. Syd for Frydenlund er villakvarteret om kring
Skovringen vokset frem på den plads, hvor Frydenlund Teglværk lå i 1800-tallet.
Endelig ses det i 1964-67 opførte Forskningscenter sydøst for Frydenlunds
hovedbygning. Endnu førte vejen til Øresundskysten igennem Frydenlunds domæne og
via jernbaneoverskæringen forbi Vedbæk Kirke ned til Strandvejen. Frydenlundsvej
blev få år senere om lagt syd om Forskningscentret. (Geodatastyrelsen).
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Parkanlægget om kring bygningerne blev planlagt af Erik Herløws teg
nestue I første omgang opførtes fire kontorbygninger og to laboratorie
bygninger på grunden. Den største af kontorbygningerne fulgte efter
følgende i slutningen af 60’erne.7Arkitekternes tanker om byggeriet tog
udgangspunkt i ønsket om en kraftfuld m urstensbygning med store
glasfacader, der blev anbragt som en slags “spejlende front” mod det
omgivende naturom råde. De øverste etager blev sam tidig trukket et
stykke tilbage, således at bygningernes vinduespartier kunne “spejle
himlens skiften”.8
H

D en kemiske
in d u stri
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a ld o r

T

opsøe

Haldor Topsøe (1913-2013) var opkaldt efter sin farfar, der var dr. phil.
med ekspertise i krystallografi. Selv voksede han op som officersøn på
Frederiksberg Slot, hvor familien havde sin bolig. Efter studentereksa
men i 1931 studerede han til ingeniør på Den Polytekniske Læreanstalt,
et studium han færdiggjorde i 1936 med udmærkelse og blev ansat på
Århus Oliefabrik - en af de største kemi tekniske virksomheder i Dan
mark dengang.
Den 9. april 1940 blev skelsættende for H aldor Topsøe. På det
tidspunkt skulle han have opholdt sig i A m erika sam m en med sin
fam ilie, idet han var blevet tilbudt en forskerstilling ved M anhattan
Projektet, dvs. det projekt, der udviklede atombomben, og hvortil Niels
Bohr blev tilkn yttet efter han via Sverige og England var kommet til
USA i 1943.9
Haldor Topsøe kom ikke til USA, men etablerede i stedet den 10.
april 1940 virksomheden Haldor Topsøe. I alle årene insisterede Haldor
Topsøe på vigtigheden af at bygge sin personligt ejede kemivirksomhed
og dens produkter på grundforskning og forskningsresultater. M est kendt
udenfor sin egen virksomhed, var hans virke som bestyrelsesmedlem og
formand for SAS i den gyldne periode i 1980’erne, hvor Jan Carlzon var
topchef.10
Industriel produktion af k em ikalier har altid haft en afgørende
betydning for verdensøkonomien. Det betyder, at der er en global og
hård konkurrence om at kunne frem stille kem ikalier med det mest
optimale ressourceforbrug og derigennem til den lavest mulige pris.
For at en kemisk reaktion kan udnyttes rentabelt, har industrien en
tommelfingerregel kaldet “W eisz’s vindue” der klassificerer værdien af
en proces, dvs. at den skal forløbe med en vis hastighed i forhold til pro
duceret volumen. Med andre ord, er det en kemisk reaktions hastighed,

Topsøe og
katalysatoren

Topsøe og
R egnecentralen

som er afgørende for dens økonomiske rentabilitet. Og her kommer
katalysatoren ind i billedet. Og netop katalysatorer blev det forskningsog produktområde, som Topsøe kastede sig over og viede sit liv til. Den
mest almindelige definition på en katalysator, er at det er et værktøj til
at øge en kemisk reaktions hastighed uden derved selv at forbruges.11
Siden grundlæggelsen af kemi- og katalysatorvirksomheden i 1940
var den største aftager af Haldor Topsøes produkter gødningsindustrien.
Her anvendes katalysatorer til at lave ammoniak. Stoffet er en væsentlig
b estan d d el a f k u n stg ø d n in g , der igen er u u n d v æ rlig for et h ø jt
høstudbytte på landmandens marker Verden over. I anslået halvdelen af
alle verdens gødningsfabrikker indgår der komponenter fra Haldor Topsøe.
Siden 1970’erne har Haldor Topsøes firma produceret katalysatorer
med henblik på at rense røgen fra kraftværker og andre industrianlæg.
Eksempelvis omdannes uønskede kemiske forbindelser til produkter,
der kan genanvendes. Endelig var der i Haldor Topsøes forretning også
katalysatorer til store olieraffinaderier, der gør det m uligt at lave diesel
med mindre svovl.12
Topsøe interesserede sig også tid lig t for u d viklin gen inden for
elektronisk databehandling. Regnecentralens første “elektronhjerne”,
kaldet “DASK” blev i 1958 installeret i en villa på Carlsbergs arealer i
Valby, og Topsøe var blandt de første, som “købte tid” til beregninger af
kemiske processer - typisk 25 ligninger med 25 ubekendte.13
A ret efter, 1959, bestilte Topsøe datamaten GIER - “G eodætisk
Instituts Elektron Regnem askine” - hos Regnecentralen. M askinen
blev in stalleret i den tidligere spisestue i Topsøes H ellerup-villa på
Baunegaardsvej. Her blev der god plads, efter at fam ilien Topsøe var
flyttet til Frydenlund i 1960. Datamaten var klar til test og brug den
18. december 1961. Efter opførelsen af Forskningscentret ved Frydenlund
blev GIER- datamaten installeret i kælderen i en af bygningerne.

Datamaten GIER Geodætisk Instituts
Elektron Regnemaskine
- fra 1959 var helt efter
tidsånden forsynet med
store låger i teaktræ.
H aldor Topsøe var den
første private kunde, der
bestilte datamaten hos
Regnecentralen i 1959.
(Foto: Regnecentralen/
datamuseum.dk)
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Datamaten
RC4000 blev
udviklet som 3.
generation
datamaskine i
midten af 1960’erne
og erhvervet af
Haldor Topsøe til
en projekteret
gødningsfabrik i
Pulawy, Polen.
Foto fra 1967, hvor
maskinen var
under
slutafprøvning.
(Regnecentralens
arkiv hos
datamuseum.dk)
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It-udviklingen går i bølger. Først var der store m askiner baseret
på bundtvis databehandling, såkaldt «b atch », som f.eks. telefonsel
skabernes tid ligere udsendelse af reg n in g er lag ret på hulkort eller
bankernes regnskabsoversigter. M inidatam aterne blev det næste trin,
baseret på “tim e-sharing” - opkobling med term inal via telefonnettet.
Regne-centralen var med Topsøe som fødselshjælper en aktiv spiller i
denne epoke. Senere kom P C ’erne og client-server princippet i løbet af
1980’erne, og i dag ser vi endnu en ny fase, med “cloud-computing” - de
store datacentre.
Den tredje generation datam ater, R C 4000, var også baseret på
b e s tillin g a f H aldor T opsøe, gennem en aftale om lev erin g a f et
overvågningssystem til et stort projekt med en kunstgødningsfabrik
i P ulaw y i Polen.14 Den polske fabrik var i virkeligh eden tre v irk 
somheder: En ammoniakfabrik, en salpetersyrefabrik og en Ammoniumnitratfabrik, der procesteknisk hang sammen i en form for “fødekæde”,
der via diverse k ata ly tisk e processer endte op som slutp ro d uk tet
“ammonium nitrat”.
I bl.a. Indien og Pakistan kom Haldor Topsøe efterfølgende til at
være den drivende kraft i opbygningen af en række ammoniakfabrikker.

Frydenlundområdet på 4cm
kort viser situa
tionen ca. 1985.
Det nyopførte
villakvarter
Frydenlund Park
ses her sydøst for
Forskningscentret
ved den få år
tidligere omlagte
Frydenlundsvej,
efter nedlæggelsen
af jernbane
overskæringen ved
Frydenlunds Allé.
Kortet viser også,
at Forsknings
centret, nu ejet af
Superfos, har
oplevete forskellige
knopskud.
(Geodatastyrelsen)

Firm aet fik dermed en meget direkte indflydelse på, at disse lande på
kun 10-15 år fik opbygget en stabil fødevareproduktion, og derved blev
i stand til selvstændigt at brødfodre deres stærkt voksende befolkninger.
I efteråret 1972 kom Topsøes verdensomspændende virksomhed i
K risen i efterå ret
alv o rlig e økonom iske v an sk eligh ed er. I P o litik en k u n n e m an 8.
1972
september 1972 læse en kort og lakonisk kommentar fra Haldor Topsøe:
“Tro ikke at j e g e r v ed a t skyde m ig selv ”. A rtiklen oplyste, at der var to
hovedårsager til Topsøes økonomiske problemer. Dels var der store
tilgodehavender i udlandet, som det ikke var m u ligt at overføre til
hovedkontoret i Trørød. Et stort gødningsprojekt, hvor ammoniakken
skulle frem stilles i K uwait og fragtes af søvejen til videre proces i
Tyrkiet, led således voldsomt under det problem, at Suezkanalen stadig
efter fem års forløb fortsat var lukket ovenpå 6-dages krigen i 1967.
Det blev desuden anført, at firm aet havde m istet store eksport
indtægter fra USA, efter det amerikanske rumprogram i begyndelsen
af 1970’erne var blevet sat på “stand by”. N ixon regeringen havde i
kølvandet på trium fen med m ånelandingen i sommeren 1969 skåret
meget dybt i budgetterne for rum adm inistrationen NASA, og de tre
sidste af Apollo-månelandingerne, planlagt til årene efter 1972, blev helt
aflyst.15 Det indebar, at Haldor Topsøes forventede eksport af “know
how” og katalysatorer til den underleverandør, der fremstillede brint til
måneraketternes brændstof gik i stå.
Selv om Haldor Topsøes firma balancerede på fallittens rand, var der
På F alittens
dog endnu håb for dets redning, men det krævede at Forskningscentret
rand
blev afhændet og ejendomsværdien realiseret i kontanter. Fredag den 8.
september 1972 kl. 13 samledes Folketingets Finansudvalg til et møde
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F inansudvalget
på banen

Italienske
m ed ejere
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med ét punkt på dagsordenen: boligm inisterens aktstykke om køb af
Forskningscentret ved Frydenlund for 21 mio. kr. med 3 mio. i kontant
udbetaling. Finansministeren oplyste, at staten manglede kontorlokaler,
både til Danmarks Statistik og til den nyoprettede M iljøstyrelse under
Forureningsministeriet - som det hed dengang. Den egentlige årsag til
interessen viste sig dog at være, at Eksportkreditrådet havde 20 mio. kr.
i klemme, og at Topsøe siden januar yderligere havde oparbejdet en gæld
på godt 3 mio. kr. i ubetalt kildeskat.
Der var flertal i Finansudvalget for redningsaktionen, men J.O .
Krags socialdem okratiske regering betingede sig, at der skulle være
enstemmighed i udvalget. Venstres Kresten Damsgaard ville ikke være
med, hvorfor det udviklede sig til et større skænderi bag de dobbelte
egetræsdøre i finansudvalgets værelse, og det hele endte med, at handelen
ikke blev til noget. Straks efter statens købsafslag indgav Topsøes
advokat, landsretssagfører K ristian M ogensen, en konkursbegæring,
og i samme åndedrag anmodede han retten om to ugers udsættelse af
behandlingen af denne. Den sidste manøvre var for at vinde tid til at
holde kreditorerne på afstand og skaffe kontanter på anden vis. Det
blev dermed tydeliggjort, at der ville blive nul i dividende, hvis nogen
kreditor skulle formaste sig til at kræve en konkursbehandling fremmet.
K ristia n M o gen sen fø rte i de h ek tisk e sep tem b erd age fle re
forhandlinger om salg af Forskningscentret, og fredag den 22. september
kunne han meddele, at ejendommen var blevet solgt for 22 mio. kr.
med 15 mio. i udbetaling. Det var endog bedre pris end det tilbud,
som staten havde afvist. Køberen var ingen ringere end D anm arks
største virksomhed, konglomeratet Superfos A/S. Stillet over for denne
pengestærke koncern måtte de pensionskasser, der også havde været i
slutspurten om handelen, se sig slået på m ålstregen.16
Topsøe virksom hedernes frem tid fandt den endelige afk larin g i
begyndelsen af december 1972 med salg af 49% af aktierne til italienske
Snamprogretti, en ingeniørvirksomhed under den statsejede italienske
energikoncern ENI. Dermed lykkedes det for Haldor Topsøe at undgå
konkursen og holde sine aktiviteter samlet samt ikke mindst fortsat at
kunne indtage pladsen for “bordenden”, dog nu sideordnet med en af
italienerne udpeget administrerende direktør.17
Efter et kort lejemål hos den nye ejer af bygningerne på Frydenlundsvej og et mellemspil på Telefonvej i Søborg, flyttede Topsøe sit firmaho
vedsæde til Ravnholm på sydsiden af M ølleåen, hvor bygningerne, der
tidligere lagde hus til et af 1950’ernes handelseventyr, “Schous Fabrik
ker”, var blevet ledige efter denne koncerns konkurs i 1974.18
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M
Superfos logoet fra
1971 er designet af
Rolf Lagersson
(1925-2006). Han
var kreativ direktør
i Dot Zero
Designgroup A/S,
der holdt til på
Dronninggårds
Allé 27 i Holte.

Leopold D amm
og Tuborg

G ødningsindustrien

perfo s

I ta k t m ed e ffe k tiv is e rin g e n a f d et d an sk e la n d b ru g i lø b et a f
1800-tallet, blev m an også k lar over, at øget gødning førte til øget
produktion af korn. Den europæiske kornproduktionen kom imidlertid
under pres i anden halvdel af 1800-årene som følge af den h astig t
voksende oversøiske, først og fremmest amerikanske kornproduktion.
Åbningen af adgangen til “kornkammeret” på den amerikanske prærie
og færdiggørelsen af den amerikanske jernbane fra kyst til kyst i 1869,
og de udbyggede dampskibsforbindelser betød billigere korn og førte til
den såkaldte kornsalgskrise fra ca.1875 til 1882.1 Danmark førte krisen
i 1880’erne til en på sigt succesfuld overgang fra den hidtil dominerende
vegetab ilske produktion til an im alsk produktion baseret på store
husdyrhold, andelsm ejerier og andelsslagterier og den dertil hørende
store danske eksport af smør og bacon, særlig til det England, der ikke
kunne brødføde sin store industrielle befolkning.
M en kornsalgskrisen ansporede også til en fornyelse og moderni
sering af gødningsproduktionen i kraft af innovation og industriel
fremgang i 1800-tallet.
En af de mænd, der indså betydningen af en moderne dansk gødingsindustri var forretningsmanden Leopold Damm, bror til Privatbankens
navnkundige direktør P N . Damm. C .E Tietgen, der sammen med to
andre forretningsfolk grundlagde Tuborgs Fabrikker i 1873, ansatte
Leopold Damm som fabrikkens forretningsfører. På det tidspunkt var
Tuborg en svovlsyre- og gødningsfabrik med et tilk n yttet glasværk.
Senere i 1870’erne begyndte man også at producere øl på det store fabriksareal i grænselandet mellem Hellerup og København. Damm gik
ikke så højt op i bryggeriet og blev i 1880 fjernet som direktør, og to år
senere afviklede Tuborg gødningsfabrikken.19
Damm fortsatte sit virke indenfor gødningsindustrien og sammen
med dr. Güssefeld erhvervedes en svovlfabrik i Kastrup på Amager.
Fabrikken blev moderniseret og ombygget til en gødningsfabrik, der i
1891/92 blev til aktieselskabet “Dansk Svovlsyre- og SuperphosphatFabrik A/S” (D SSF). M ed Dam m som d irektø r steg produktionen
væsentligt gennem de næste fem år. Damm fik desuden indført, at firmaet
foruden syre og superfosfat, også skulle handle med kunstgødning og
en del forskellige råstoffer. Virksomheden udviklede et større selskab,
kaldet “Det Danske Gødnings-Kompagni” og med fabrikker lokaliseret
flere forskellige steder i provinsen, endte det i løbet af 1900-årene med
en landsdækkende - fra 1904 - børsnoteret virksomhed.
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DSSF bliver- til
S uperfos

Ved siden af produktion og handel med gødning blev aktiviteterne i
DSSF gennem årene udvidet til også at omfatte bl.a. foderstoffer, vejma
terialer, byggematerialer, kemikalier, glasuld, plantebeskyttelsesmidler,
maskinelt udstyr, plasticprodukter og emballager. Blandt de nationale
aktiviteter var også granitbruddene i Vang på Bornholm. I 1916 stiftedes
endvidere forsikringsselskabet Codan, der nødtvungent blev frasolgt til
konkurrenten “London” i 1939.20
I 1971 blev DSSF omdobt til det mere m undrette navn Superfos,
og på samme tid overtog firmaet bygningskomplekset ved Frydenlund.
Omsætningen var på det tidspunkt på over én m illiard kroner, og Su
perfos havde totalt over 5.000 medarbejdere. Fra midten af samme årti

et isoleret
tilfælde
en Olsen-Bande gyser

Det Superfos, der i 1970’erne var kommet under offentlig beskydning i miljødebatten, slog i 1976 igen med en
16 min. lang produktion fra Nordisk Film. “Et isoleret tilfælde” var en reklame for Superfos Glasuld med
anvendelse af alle virkem idler og de folkekære skuespillere fra datidens populære Olsenbande-univers. I
reklamefilmen indgik Olsenbandens ikoniske Chevrolet Bel Air, årgang 1959 - højt, men ikke tungt belæsset
med glasuld.
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K onk urrence fr a
Ø steuropa

blev en række af de hidtidige virksomhedsområder solgt fra. Arsagen
var en større tabsgivende aktivitet i Tyskland med Brunsbüttel Am
moniakværk ved Elbens udmunding i Nordsøen i spidsen, hvortil kom
store problemer med driften af det tilkøbte amerikanske gødningsfirma
Royster.
T i år senere, 1987-89, blev Superfos’ gødningsdivision solgt til det
finske selskab Kemira. Kemira forblev indtil 1995 - indledningsvis med
brug af binavnet “Superfos G ødning”- i komplekset på Frydenlunds
Allé, men dog med en separat indgang. Det skulle vise sig at være en
særdeles dårlig forretnin g det finske, delvis statslige selskab, havde
givet sig i kast med (og som Superfos m irakuløst var sluppet af med).
Tabene var nogle år på trecifrede millionbeløb, og der var ikke ét år med
positive tal i 1990’erne og begyndelsen af det ny århundrede. Kemira
indstillede produktionen den 25. maj 2004. På det tidspunkt havde de
danske gødningsaktiviteter kostet de finske aktionærer langt over én
m illiard kr. Et af hovedproblemerne var konkurrencen fra Østeuropa,
der med komm unism ens samm enbrud i 1989 i det følgende årti fik
adgang til markederne i vest. Det betød mange nye konkurrenter, bl.a.
fra de - af Topsøe - opbyggede fabrikker i Polen.
Fra om kring 1990 var de fire hovedaktiviteter tilbage i Superfos:
Grovvarer, vejbygning, kem ikalier og emballage. M en nye økonomiske
vanskeligheder førte i 1994 til, at Superfos afstod forretningen med
grovvarer til Andelsbevægelsens “Dansk Landbrugs Grovvareforretning” (DLG).
I slu tn in gen af 1990’erne vendte u d v iklin gen , og det g ik atter
økonomisk fremad for den tilbageværende del af Superfos, idet bl.a.
afdelingen for asfaltproduktion og vejbyggeri markerede sig som USA’s
fem testørste og om fattede 59 asfaltfabrikker fordelt på fem stater.
Frem gangen betød også, at m an ønskede at udvide på Frydenlunds
A llé, og F redningsnæ vnet godkendte i maj 1996 udnyttelsen af en
restbyggem ulighed på i alt 1.700 m 2. U dvidelsen var ikke populær
blandt om rådets grun dejere, der frygted e for den øgede biltrafik.
Kommunen måtte im idlertid melde tilbage, at der ikke var noget at
komme efter.21 Det planlagte byggeri var inden for rammerne af den
oprindelige deklaration.
E ntusiasm en var i begyndelsen ganske b etyd elig: “S u p erfo s v il
fo r ts æ tte den stærke ekspansion, selvom stra tegien en dnu ikke h a r g iv e t de
fo rv en ted e stord riftsford ele” lød det optimistisk fra den administrerende
direktør, Peter Fløjland, i 1998. Asfalt og vejbygning fyldte omtrent
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P roblem er igen

“F rydenlund
In v est”

Superfos sæ tter
sit hovedesæde til
sa lg
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60 % af firmaets omsætning på over 8 mia. kroner, og med knap 7.000
medarbejdere beskæftiget i op imod en snes lande verden over var der
grund til optimisme i en virksomhed, hvor over 80% af aktiviteterne
foregik udenfor Danmark.
M en de stordriftsfordele, som direktør Højland fremhævede, viste
sig at give tilbageslag, da en økonomiske krise for alvor satte ind i
Rusland i 1998. Superfos havde investeret voldsomt i Rusland efter
kommunismens sammenbrud ti år tidligere, og da krisen bredte sig til
de asiatiske markeder, hvor Superfos ligeledes havde mange interesser,
måtte det internationalt orienterede firma notere sig, at deres børsværdi
på 6 m illiarder kroner i april 1999 på få måneder blev halveret til knap
3 m illiarder. I midten af juli 1999 meldte den britiske finanskoncern
C V C sig som m ulig køber af hele Superfos. Englænderne bakkede
im idlertid ud, og i stedet endte det med, at Ashland - et am erikansk
vejentreprenørselskab - overtog den danske virksomhed formedeis 5
mia. kroner. Ashland var en konkurrent på det amerikanske marked for
vejbygning og ønskede kun at beholde Superfos’ asfaltfabrikker i USA,
mens resten af aktiviteterne skulle frasælges eller nedlægges.
I slutningen af november 1999 var forhandlingerne om virksomhe
dens reduktion nået så langt, at skuffeselskabet “Frydenlund Invest”
kunne overtage aktiekapitalen i resterne af Superfos-koncernen fra
Ashland. Den 9. december afsluttedes dermed en lang glorværdig æra,
idet noteringen af selskabet på fondsbørsen blev slettet efter 95 års for
løb.
Umiddelbart før jul, den 20. december 1999 meddelte den stærktamputerede Superfoskoncern, at hovedsædet i Trørød var sat til salg. Der var
efter seneste fyringsrunde, kun 20 mand tilbage i kontorerne på Frydenlundsvej. T re m åneder senere, i m arts 2000, skiftede bygningskom 
plekset så endeligt ejer og blev overtaget af ejendomsselskabet Jeudan
formedeis 200 mio. kr.
Aret efter forlod Superfos Frydenlund, men blev i Trørød, da man
i foråret 2001 lejede sig ind i erhvervsområdet på Stubbeled. Hoved
aktiviteten i det stærkt reducerede “Superfos Industries A/S” var produk
tion af plastemballage. I 2010 blev Superfos igen solgt til udenlandske
opkøbere, denne gang til det britiske selskab RPC Group. RPC Superfos
driver nu ni emballagefabrikker i syv lande med i alt 1.200 medarbejdere.
Firmaets mere beskedne hovedsæde finder man i dag i Høje Taastrup.

N avi s i o n

DTU

PC&C

N avision er h isto rien om en n ystartet dansk virkso m h ed, der på
rekordtid voksede til over 1.000 medarbejdere og på samme tid rykkede
op i fondsbørsens første division, hvor IT-firm aet blev optaget i KFXindekset over de 20 mest værdifulde selskaber i Danmark.
IT -eventyret havde sit udspring på Danmarks Tekniske Højskole
(D TU ) i begyndelsen af 1980’erne. Et studiejob gav et par studerende
fra D T U adgang til at arbejde med en af de første originale IBM P C ’er,
der kom til Danmark i 1983. Skønt der fandtes meget billigere compu
tere på markedet, blev de unge ingeniørstuderende overbevist om, at
“originalen” med det blå IBM stempel, og dens DOS system fra den
dengang lille underleverandør M icrosoft var værd at satse på. En afgø
rende inspiration var regnearksprogrammet “1-2-3”. Programmet blev
lanceret i 1983 af firmaet Lotus Development Corporation og var et af
de første mere brugervenlige programmer. Det betød, at en IBM PC nu
kunne anvendes som et professionelt arbejdsredskab.
D et første noget k ryp tisk e navn på firm aet, der senere blev til
Navision Software, var PC & C. Firmaet blev stiftet den 2. november
1984 og blev i de følgende år udviklet af et stærkt D TU -trekløver: Peter
Bang, Torben W ind og Jesper Baiser. De kendte hinanden fra Kampsax
kollegiet, og det skulle vise sig, at de havde ganske komplementerende
interesser, der intensivt lod sig nyttiggøre i firmaet.

Charles Chaplins vagabond fra filmen “Moderne
T id er”, hvor mennesket kæmper for overlevelse i
den moderne teknologiske verden, var en
gennemgåede figur i lanceringen af IBMs PC.
(IBM Corp.)

Første IBM PC
model 5150 fra
1981. Den kom to
år senere til
Danmark. (IBM
Corp.)
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Da fagtidsskriftet
Computerworld i
1985 besøgte den
lille pionervirk
somhed PC& C var
ambitionerne
endnu ganske
beskedne.
(Computerworld
nr. 21,5. 11. 1985)

Computerworld.

N r . 21 - 5. november 1985

Vores ambition er
ikke 117 ansatte
—Vores ambition e r ikke at
få et firm a m ed 117 ansatte

program m ører. Vi håber
det program vi sender på
gaden nu, vil give os økono
m isk sikkerhed så vi kan a r 
bejde videre. Vi håber n a
turligvis, a t det bliver en
stor succes. Det vil give os
muligheder lang tid frem 
over.
Sådan fortæller Jesper
Baiser. Sammen m ed to a n 
dre DtH-studerende, P eter
Bang og Torben Wind, ejer
han det nu % å r gamle fir
m a PC&C.
Selv e r de også unge: 23
og 24 år.
Program m et som de net
op h a r sendt p å gaden e r før
ste del af adm inistrations
pakken PCPlus. Finansprogram m et, som er den første
fjerdedel, ligger nu ude i
forretningerne og i firm a
lokalerne på Vesterbrogade
er m an i fuld gang med at
bygger de sidste tre pro-

S tru er
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Peter Bang og Je sp e r Baiser, PCS C: — Man kan også gøre sig så mange forberedelser, at man løber
sur i dem. (Foto: Mikael Hjuler).
de

fire

m e s t b e s k æ ftig e t

so m h e d e n . E n n o g e n lu n d e

lig h e d . M e n u a n s e t indhol-

Peter Bang, hvis farfar med samme navn var den ene grundlægger af
Bang & Olufsen i Struer, stod for udviklingen af den meget effektive,
og senere patenterede databaseteknik - kaldet SIFT - der blev en kæmpe
salgssucces.
Torben W ind, der ligeledes kom fra Struer, var fra et meget tidligt
tidspunkt den, der sam lede trådene i udviklingsprocessen, og han
forblev gennem alle årene den centrale person med det detaljerede
produktoverblik helt ned i kode-linjerne.
Jesper Baiser kastede sig tidligt over de kommercielle aspekter. Han
var hele vejen igennem den af trekløveret, der var ansigtet udadtil.
Faktisk så konsekvent, at eneste egentlige “medie optræden” med de to
førstnævnte stiftere var et fælles interview, som de gav i sommeren 1999
til hjembyens lokalorgan, “Struer Ugeavis”.22
Den 2. april 1986 blev resu ltatet af de første halvandet års an 
strengelser for trekløveret udbudt på markedet i form af bogholderi
p ro g ram m e t “P C P L U S ”. En m eg et ro sen d e a n m eld else i det
toneangivne glittede magasin “PC W orld” talte om “bogholderens drøm
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Kreditor

Eksport til
Tyskland

IBM -krisen

Lager

Skærm billede af PCPLU S-program m et.
It-firmaet PC&C/Navisions første
produkt. De begrænsede m uligheder for
at tegne grafik i M S-D O S systemet var
udnyttet til fulde i det nye program, der
blev lanceret den 2. april 1986.

Gem

om en j u l e g a v e ”, fordi “nu b liv e r d e t s jo v t a t la v e regn sk ab D et blev
hurtigt en succes - også med store kunder som SAS og Nationalbanken.
Succesen bundede sig i, PC & C som nogle af de første introducerede
et klient-server-program, hvormed Navigator, som det nye “flerbruger
program” blev kaldt, kunne anvendes i de netværk, der i disse år skød op
med raketfart over hele verden.
Navigator blev udadtil kendt som IBM-Navigator, idet IBM blev ene
distributør i Danmark. PC& C havde fra begyndelsen besluttet sig for
en forretningsmodel, hvor firmaet alene stod for produktudviklingen,
mens andre tog sig af det markedsmæssige, hvilket passede perfekt til
den måde, IBM ønskede, at “deres” produkter fremstod. De fleste anede
derfor ikke, at det var et lille dansk firma der stod bag “IBM Navigator”.
Produktnavnet Navigator kunne ikke registreres internationalt. Det
medførte, at den danske it-virksomhed i 1995 tog navneforandring til
Navision. Samtidig kom det egentlige gennembrud for firmaet, da man
fik kæmpet sig ind på det attraktive tyske marked og fik betydelig op
m ærksom hed med N avisions store stand på den årlige H annoverM esse. Gennem lokale tyske partnere leverede Navision til betydnings-fulde kunder som Adidas, førende tyske fodboldklubber og ikke
mindst den tyske bilindustri.
Successen på det tyske marked var helt afgørende. Nu havde det
danske it-firma bevist, at deres produkter var internationalt gangbare
og konkurrencedygtige, og at firm aets forretningsm odel med skarp
ad sk illelse a f p ro d u k tu d v ik lin g og m arkedsfø rin g v ar frugtb ar. I
marketing jargon er det ligefrem efterhånden blevet et generisk begreb
at tale om “Navision-modellen”.
I 1993 rykkede it-firmaet ind på Kypergården i Trørød. På det tids
punkt havde virksom heden, der var startet som et studenterprojekt,
næsten 100 medarbejdere. Næppe var man rykket ind i den gamle bon
degård på Kohavevej i hjertet af Trørød, før man i januar 1994 oplevede
en større krise.
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Kypergården i
1990érne set fra
Kohavevej i
Trørød. (Foto:
Niels Peter
Stilling, HA)

En formiddag i januar 1994 blev v igtig meddelelse hastigt spredt
til alle m edarbejdere i K ypergården. Over det elektroniske N otes
system informerede ledelsen om, at IBM havde valgt at alliere sig med
ærkekonkurrenten D am gaard, og at de nu i fællesskab ville udbrede
Damgaards Concorde system. I en hurtigt forfattet pressemeddelelse
meldte ledelsen på Kypergården, at man så frem til en jævnbyrdig dyst.
Den kamp vandt firmaet i Trørød. Alle de store forhandlere fastholdt
Navigator programmerne, og kun ganske få supplerede med Concordeprodukterne. For IBM D anm ark udviklede bruddet med firm aet i
Trørød sig dermed til en katastrofe.
P C & C etablerede i novem ber 1994 et partnerskab med M æ rsk
Partnerskab m ed
Data
om kring m arkedsføringen af firmaets produkter. Denne del af
M arsk
virksomheden rykkede på samme tid ind i lokaler i erhvervsområdet
Stubbeled nogle få hundrede meter vest for Kypergården, og fra januar
1995 var IBM helt ude, idet distributionsaftalen ikke blev fornyet.
Og mens IBMs danske marked smuldrede, etablerede det lille danske
firma - efter amerikansk målestok - sig i USA i midten af 1990’erne. Det
danske aktieselskab opbyggede sin virksomhed med udgangspunkt i
Atlanta, Georgia.
F ryden lu ndsvej
I sommeren 1996 fulgte så flytningen til større pladsforhold, da
Navision lejede sig ind i H aldor Topsøes gam le forskningscenter på
Frydenlund Allé. Det blev virksomhedens hjemsted de næste knapt 20
år, frem til 2015.
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H aldor Topsøes
tidligere
forskningscenter
fik med tiden
adresse og
indgange på såvel
Frydenlundsvej
som Frydenlunds
Allé.
(Kort: Jeudan)

FRYDENLUNDSVEJ

Virksomheds
k ultur

B ørsn otering

I det smukke industrianlæg, der jo nærmest synes skabt til en global
it-virksom hed, herskede i de gode år om kring årtusindskiftet nogle
ganske specielle medarbejderforhold. Det blev også bemærket udefra.
I en bog u d giv et a f fo rlaget “H arv ard B usiness P re ss” b esk river
forfatterne således det danske firma som en interational virksomhed,
der ligger 500 meter fra en strand nær København i et grønt område
med spredte små søer og træer. Indenfor er interiøret holdt i lyst skandi
navisk design og med moderne kunst på væggene. Køkkenet tilbyder
gratis morgenmad til medarbejderne, og kokken laver lækre frokoster.
Og for at understrege den specielle firm akultur fortælles, at Navision
også har ansat en medarbejder med titlen “Corporate culture m anager”.
Alle titler og skiltningen i den globale danske virksomhed var naturlig
vis på engelsk.23
I begyndelsen af 1999 var det kom m et så vidt, at virksom heden
var klar til at gå på Børsen. Flere års fremgang i salget af software og
etablering i efterhånden over 20 lande var fundamentet. Over en 5-års
periode kunne regnskaberne opvise, at såvel omsætning som fortjeneste
var blevet tidoblet. Forventningerne var høje og blev til fulde indfriet.
Interessen for aktierne var enorm, og der blev udsolgt på rekordtid.
Stifterne havde ganske vist beholdt broderparten, men godt 30 % af
ejerskabet kom med noteringen i fri handel.
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Fusion m ed
D am gaard

Den smukt anlagte
industripark har et
system af søer,
kanaler og stier
mellem de rodmurede bygninger.
( Foto: Forfatteren,
2018)
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Ved slutningen af året var kursen steget så meget, at investorerne
havde opnået en fortjeneste på 300%. Det fortsatte kun opad efter
nytår år 2000. Børsværdien nåede i februar at runde næsten 35 m illiar
der kr. ved en kurs på 1000 - eller det ottedobbelte af værdien ét år tid
ligere. M en i marts 2000 kollapsede “it-boblen”, og gigantiske værdier
forsvandt på alverdens børser.
Med til historien hører, at konkurrenten Damgaard var kommet på
Børsen i oktober 1999. På det tidspunkt havde Damgaard-koncernen
formået at vriste sig fri af de snærende bånd, som et ganske mislykket
samarbejde med IBM gav. Men som børsnoteret selskab gik det dog ikke
m eget bedre. M an m åtte allerede den 3. decem ber 1999 nedjustere
forventningerne, og D am gaard tabte um iddelbart 40 % af værdien.
Opmærksomheden blev sam tidigt rettet mod Navision, der dog meldte,
at de ikke havde samme problemer. Det varede im idlertid kun frem til
midten af maj 2000, hvor også Navision måtte indrømme, at kundernes
interesse for nye systemer var aftaget så meget, at det tydeligt kunne
aflæses i ordrebøgerne.
K vitteringen var ubønhørlig. Børsværdien faldt ø jeblikkeligt fra
15 til 10 mia. kr. Paradoksalt nok blev det Superfos’ tidligere formand,
W aldemar Schmidt, der fandt en løsningsmodel. Han tiltrådte i oktober

2000 som N avisions bestyrelsesform and og anbefalede at fusionere
de to firm aer D am gaard og N avision, der på det globale it-m arked
bejlede til den samme kundekreds. Fusionen blev bekendtgjort den 21.
november 2000.24
M

Ligheden er
slående, når man
står foran
M icrosofts campus
i Redmond/Seattle.
(Foto: forfatteren,
aug. 2017).

ic r o s o ft

Ved årsskiftet 2000/2001 var “NavisionDamgaard” én stor virksomhed
med over 1.100 ansatte. Halvdelen af medarbejderne, ca. 500, fandt man
i hovedkontoret ved Frydenlund. Damgaard-domicilet på Bregnerødvej
i Birkerød husede en noget m indre stab, hvor aktiviteterne var rettet
mod hjemmemarkedet. I det første regnskab aflagt for det fusionerede
selskab - nu slet og ret under navnet “Navision” - blev der meldt om en
børsværdi på 6,5 mia. kroner.
I forbindelse med fusionen mellem Damgaard og Navision indgik
overvejelserne om hvordan det v ig tig e am erikanske m arked skulle
håndteres i fremtiden. En ide var at få en amerikansk virksomhed, der
i størrelse og produktion lignede sin danske konkurrent med som et
“tredje ben” i sammenlægningen. Et oplagt ønske i så henseende var fir
maet Great Plains fra Fargo i North Dakota.
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M en her kom den amerikanske it-gigant, M icrosoft det danske firma
i forkøbet, idet M icrosoft umiddelbart før julen 2000 opkøbte firmaet
i Fargo. Dermed var banen kridtet op: M icrosoft meldte sig hermed på
samme marked som den store danske aktør. Og så gik det som det måtte
gå, mod den kapitalstærke am erikanske mastodont kunne Navision
ikke stille meget op. M en at Microsofts overtagelse af det danske firma
blev gennemført efter kun et par år, havde ingen vist regnet med.
Det hele lettedes af, at SAS havde en daglig rute mellem København
og den am erikan ske v estk ystb y S eattle, hvor M icro so ft havde sit
hovedkvarter. Og inden man havde set sig om drog en delegation fra
Microsofts, jæ vnligt til København for at forhandle en overtagelse på
plads i løbet af 2001. Forhandlingerne g ik dog i begyndelsen noget
træ gt, Navision var ikke til sinds at lade sig opkøbe “for en slik”. Og
terrorangrebet den 11. september 2001 satte det hele på standby - for en
tid. M en allerede i begyndelsen af 2002 var Microsoft tilbage på banen.

Pressemøde på Royal Hotel med M icrosoft den 7. maj 2002. Preben Damgaard (tv) o gjesp er Baiser (th)
repræsenterer Navision. Doug Borgum (i midten) repræsenterede M icrosoft ved den store handel, men forlod
fem år senere firmaet for at gå ind i politik og opnåede i 2016 valg som republikansk guvernør i hjemstaten
N orth Dakota. (Foto: Scanpix 2002)
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M icrosoft
o v erta ger
N avision 2002

P ow erfully
sim ple

Royal
m ed arb ejder

Den 7. maj 2002 kunne parterne så på et stort opsat pressemøde på
Hotel Royal i centrum af København annoncere, at M icrosoft stod i
begreb med at overtage alle aktier i Navision A/S til kurs 300 - mod
svarende et beløb på 11 m illiarder kroner. En af de største enkeltstående
aktiehandler i Danmark nogensinde.
Den danske direktør, datalogen Klaus Holse Andersen, der havde en
lang karriere i flere andre am erikanske it-virksom heder bag sig, be
grundede Microsofts interesse for den danske virksomhed i flere inter
views med udtrykket “powerfully simple”.25 U dtrykket dækkede over, at
den tilkøbte danske software rummede en enkelhed og minim alism e,
som manglede i tilsvarende software i udlandet - incl. USA. Det betød
også, at M icrosoft valgte at lade den know how, man havde overtaget,
forblive i Danmark - i Navisions gamle hovedsæde ved Frydenlund.
M an noterede sig i øvrigt, at det nye M icrosoft selskab i Trørød kort
efter etableringen i 2002 fik en prominent medarbejder, idet en vis frk.
M ary Donaldson blev ansat i september 2002. Kronprinsens kæreste,
der n yligt var flyttet til Danmark, fik her m uligheden for et job i en
international virksomhed, der kunne lette hendes overgang til det nye
hjemland. Ansættelsen blev også bemærket i USA. Det lokale organ i
M icrosofts hjemby, Seattle T im es, mente at det passede fint med den
gængse opfattelse af den prestigefyldte teknologiindustri.

BT fotografen Mogens Flint fangede frk.
M ary Donaldsen efter første arbejdsdag,
hos det der nu hed ’’M icrosoft Business
Solutions” i Trørød. (Foto: Scanpix,
2002)
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Regnskabets tim e

Skat

Um iddelbart
forstår man hvorfor
omgivelserne I
Trørød virkede
attraktive for
M icrosoft. I Seattle
lignede Microsofts
hovedkvarter på
mange måder
bygningerne i
Trørød.
(Foto: Jeudan 2017)
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Nå, vigtigere for aktionærerne var nok, at de nu kunne få opgjort
fortjenesten ved salget til M icrosoft. Hver aktie i Navision Software
A/S købt til kurs 125 ved noteringen i februar 1999 blev indløst godt 3
år senere for 300 kr. kontant.
Knap så lukrativt var det for de oprindelige Damgaards aktionærer.
De aktionærer, der havde købt en aktie til 320 kr. ved børsnoteringen
i oktober 1999, måtte efter fusionen med Navision Software A/S et år
senere, se aktien nedskrevet til en værdi på 190 kr. De første Damgaardaktionærerne måtte således i 2002 opgøre et tab på 20 kr. pr aktie efter
knap 3 års ejerskab.
Et andet afledt regnskab - skattevæsenets - har i flere om gange
tru k ket overskrifter i pressen. Efter opgørelsen af den oprindelige
handel fra 2002 varede det næsten 10 år, før Rudersdal Kommune i 2011
modtog en ekstraordinær skatteindbetaling på 480 mio. kroner.
M en der mangler endnu en afregning. I 2004 afhændede Microsoft
salgsafdelingen i Danmark, og rettighederne til Navision produkterne
blev flyttet til et af koncernens irske datterselskaber. Ved årsskiftet
2017/18 er der dog endnu ikke afregnet skat i forbindelse med transak
tionen. Ifølge M icrosofts seneste regnskab, offentliggjort i november
2017, har firm aet deponeret det beløb på 4,5 m ia. kroner, som de er
blevet afkrævet af Skat for denne handel. Den endelige opgørelse og
afregning, der involverer såvel amerikanske, irske som danske m yndig
heder er dog endnu ikke foretaget. Kommunens andel af selskabsskat
ten, der er på 13,41% af det skyldige beløb, kan således udløse endnu en
lokal jackpot.

K ursudviklingen i
Navisionaktien
1999-2002 var
kraftigt påvirket af
sammenfaldet med
den såkaldte ”dot.
com” boble. I
foråret 2000 nåede
kursen på
fondsbørsen helt
op på 1.000 kr pr
aktie. I 2002 købte
M icrosoft alle
aktierne for kurs
300. (Grafik:
Danske Bank)

tegningen
ironiserer Bo
Bojesen over
firmaets m illiard
gæld til det danske
skattevæsen, som
hvis den blev betalt
måtte betyde, at
Skat kunne be
gynde at flage med
bomærket frem for
Dannebrog.
(Gengivet med
tilladelse. © Niels
Bo Bojesen, 2013)
I
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S l u t s p il

K ontorhotel og/
eller boliger

Efter afviklingen af salgsafdelingen og en væsentlig del af den eksiste
rende “know how” i Trørød i 2004 og de følgende år, søgte M icrosoft
i det ny årtusinds andet årti mere fleksible lokaler til færre. Hvor kom
plekset i Trørød tidligere havde rummet mange forskellige typer med
arbejdere var virksomheden her efterhånden reduceret til fortrinsvis at
beskæftige systemudviklere (programmører). Det endte med, at M icro
soft forlod Frydenlund-området i efteråret 2015 for at leje sig ind i et til
formålet opført højhusbyggeri ved den gamle fæstningskanal i centrum
af Kgs. Lyngby. Her ligger i dag et af Microsofts globale udviklingscen
tre, ansvarlig for det, der nu er omdøbt til M icrosoft Dynamics.
Kontorkomplekset ved Frydenlund står i dag delvis ubenyttet hen;
men ejendomsfirmaet Jeudan, der fortsat ejer bygningerne, udlejer en
m indre del af bygningsm assen under navnet “Frydenlund Com pany
P ark” som et eksklusivt kontorhotel til tæ nkt m indre virksomheder.
U afh æ n g ig t h eraf h ar R udersdal K om m une i en analyse fra 2014
vurderet at området på sigt kunne tænkes omdannet til boliger.26

Færdslen mellem områdets bygninger kan overalt foregå via overdækkede stier. (Foto:
Forfatteren, 2018)
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S lu t o r d

H aldor Topsøe
dør 2013

Da Haldor Topsøe i midten af 1960’erne opførte sit forskningscenter ved
slottet Frydelund kunne han ikke forudse, at byggeriet skulle komme
til at huse en række internationale virksomheder. Forskningscentret
blev opført på et gammelt fredskovareal, og de kønne omgivelser blev,
som foreskrevet i deklarationen for området, integreret som en del af
komplekset i form af en åben park med flere gamle, fritstående træer.
Helheden minder meget om de amerikanske grønne campusanlæg, der
kendetegner de fleste universiteter i USA.
Disseydre forudsætninger hører med til historien, da tre internationalt
orienterede virksomheder efter tur rykkede ind i det fornemme byggeri.
Huset og omgivelserne var som skabt til globale virksomheder, der ikke
m indst havde U SA som virkefelt. Et bygningskom pleks med global
rækkevidde så at sige. Ingen af firmaerne holdt i over 20 år i huset.
Den mest konstante aktør i historien er rent faktisk bygherren Haldor
Topsøe, der ejede Frydenlund til sin død i 2013, få dage før sin 100 års
fødselsdag. Den sejlivede Haldor Topsøe, der måtte afhænde sit forsk
ningscenter allerede i 1972 og overlade 49 % af aktierne i sit firma til
italienske medejere, udkøbte i 2007 italienerne. Kemivirksomheden
Haldor Topsøe A/S voksede kraftigt i det ny årtusinde, og i Ravnholm
syd for M ølleåen fortrængte Topsøe efterhånden giganten IBM fra de
res kontorhuse ned mod Mølleåen.
M on ikke nogen i det stadig eksisterende firma H aldor Topsøe
A/S h ar h aft den tan k e , at de m u lig v is k u n n e ry k k e tilb a g e til
Forskningscentrets i dag delvis ledige bygninger. Så ville cirklen for
alvor være sluttet.
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Om at tegne kort
og historien om kort, hvor ikke alle bygninger kom
med, særlig i Vedbæk
-

a f K aj Sørensen

S en ere i å r u d k om m er N iels P eter S tillin gs bog “R udersdal i D anm arks
h isto rien ”, som bl.a. in d eh old er en la n g række kort, d e r v is e r k om m unens
b eb y ggelse o g u d b y g n in g f r a m id d ela ld eren til i dag. A rtik lens f o r f a t t e r
h a r teg n e t de fleste a f bogens kort, og v il h er bl.a. b erette om op levelsern e i
forbin delse m ed at tegn e disse kort. D et v a r d og ikke dette, artiklen oprin deligt
skulle have h a ft som hovedem ne, m en m ere herom i selve artiklen.
K aj S ørensen (f. 1950) e r u d dan n et arkitekt på Arkitektskolen v ed D et
Kgl. Danske K unstakadem i i 1911. Han ha r væ ret ansat i Søllerød/Rudersdal
k om m une f r a oktober 1986 til u d ga n gen a f 2013, o g h a r i p erio d en m edio
1996 - p rim o 2011 væ ret B yplan ch ef i kommunen.
K

o r t t il

R

u d er sd a l i

D

a n m a r k s h is t o r ie n

Efter at jeg engang for snart længe siden i et letsindigt øjeblik havde
sagt ja til at læse manuskriptet til Niels Peter Stillings bog “Rudersdal
i D anm arkshistorien” med henblik på at lave register til denne, kom
jeg senere i et andet letsindigt øjeblik til også at påtage m ig opgaven
med at tegne - et på det tidspunkt ikke helt defineret antal - kort til
bogværket. 1 Men da jeg altid har været fascineret afkort, og har kunnet
bruge tim evis til at studere dem, var det en for interessant opgave at
takke nej til.
Opgaven blev nok lidt mere omfangsrig, end jeg havde forestillet
mig. Bl.a. fordi når man skal tegne kort fra bestemte historiske perioder,
så kan m an jo ikke ved selvsyn se byen eller landskabet, og gengive
det man ser. Derimod må man støtte sig til de historiske kort, der nu
engang findes. Og der er da heldigvis mange kortværker, selv om de
ikke alle er lige egnede til opgaven. Derudover er den tekniske kvalitet
meget varierende.
N år man skal tegne et kort over et område eller en by, må man gøre
sig klart, hvilket formål kortet har, og hvad det skal fortælle læseren.
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Historiske kort
på n ettet
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I den aktuelle situation skulle kortene gerne understøtte og illustrere
teksten i bogen.
I bogen “Den forvandlede by” skriver Hans Ovesen bl.a. om det at
tegne kort: “At tegn e kort d rejer sig sim pelthen om at skabe overblik. S tår m an
m idt i virk elighedens landskab, n a r overblikket kun så la n gt øjet rækker. En
trægruppe, en b ygn in g eller en d rejn in g a f vejen blokerer udsynet, og m an m å
bevæ ge sig f o r at vide, h vad d er befin der på den anden side. O g øjet e r ikke altid
til at stole på. S tørrelsesforhold o g retn in g er kan snyde, ligesom hukom m elsen
u n dertiden sp iller én et pu ds og um æ rk eligt fo r te g n e r virkeligheden" }
Skal man tegne et historisk kort fra en bestemt periode, hvor ens
informationskilder er gamle kort, som andre har tegnet, er man således
i den situation, at der allerede er foretaget et valg, med henblik på
at vise, hvordan “verden ser ud” på et bestemt tidspunkt. Om det så
er korttegneres valg, eller denne har haft en bundet opgave, der har
medført, at væ sentlige inform ationer er udeladt eller frem hævet på
andre informationers bekostning, vides ikke altid.
Da denne artik el eg en tlig t var færdig, blev jeg i decem ber 2017
opmærksom på en artikel i Politiken med overskriften “Også k orttegn ere
kan fin d e på a t snyde og bedrage”. Artiklen omtalte en udstilling på H ar
vard Map Collection, Harvard University, Cambridge, Massachusetts.
U dstillingen viste gamle kort, der var “pyntet” lidt ekstra på for f.eks.
at øge salgbarheden af kortene.3 Eksempler på dekorerede kort er de
gamle rytterdistriktskort, som der findes nogle få af, heraf tre særdeles
smukke kort fra det gamle Søllerød over henholdsvis Nærum, Trørød
og Vedbæk, alle fra 1771.4
I m it arbejde m ed at tegn e k ortene h ar jeg h aft stor n ytte af
kom m unens kortværk, G eodatastyrelsens hjem m eside “H istoriske
kort på N e ttet”, der rum m er u ta llig e scannede historiske kort, og
w w w .d igd ag.d k , der dag til dag fra 1660 til i dag h ar re g istre re t
æ n d rin g er i de ad m in istrativ e g ræ n ser som f.eks. so gn egræ n ser,
kommunegrænser eller retskredse, samt rummer et hav af stednavne.5
D erudover h ar je g lad et m ig in sp ire re a f S ø llerø d M useum s
m angeårige m edarbejder, arkitekt Jens Johansen (1934-2015), der i
bogen “Fra seks landsbyer til syv bydele”, har tegnet nogle fremragende
kort i en standard, som kun ganske få kan præstere.6
Det har dog, trods de m ange kilder, ikke altid været lig etil at få
frem bragt et godt kort, bl.a. fordi man på de tidligste m atrikelkort
over de enkelte ejerlav fra begyndelsen af 1800-tallet hurtigt kan se, at
nordpilen ikke altid peger i helt samme retning, eller at målestokken
ikke altid er helt den samme, og at detaljeringsgraden langt fra er ens.
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Rytterdistriktskort over Trørød By og Trørød Skov fra 1771, opmålt af H ans Ernst Dagenboldt. Kortet er et
såkaldt ”ø-kort”, idet det alene dækker ejerlavene Trørød By og Trørød Skov. Bemærk at kortet er fra før
udskiftningen, så vangene er delt i mange smalle strim ler, og kun på ganske få af ejerlavets arealer er der
angivet et ejernavn. H elt i nord ejer Lars Olsen, Andres Johansen og C. Drewsen nogle arealer. L ige under
nordpilen er der et område, der benævnes ’’Hösterkiöbs M ark”. Se mere om dette område senere i artiklen.
(HA)
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Søllerøds unikke
topografiske
m atrikelkort

N ordpil,
slitage og
deta ljerin gsgra d

Sollerod Kom
munes unikke
topografiske
m atrikelkort fra
1940, som
professor i
landm åling og
statsgeodæt
Andreas G.
Schneider stod for.
Kortet er med
m atrikelgrænser og
-n um re, samt
topografiske
elementer som,
bygninger, søer,
skove, jernbaner,
skråninger,
højdekurver m.v.
(HA)

14 4

Derudover er en del af ejerlavskortene præget af slitage, og nogle er
falmede og derfor stedvis er svært aflæselige.
De første m atrikelkort er tegnet ejerlav for ejerlav, således at de
frem står som det, der benævnes “ø -kort”. M an kan således ikke på
det enkelte kort se, hvad der sker i naboejerlavet. Først om kring 1940
begyndte der at komme m atrikelkort, der dækkede en hel kommune,
hvilket så betød, at kortet måtte deles på flere kortblade.
Søllerød Kommune fik på det tidspunkt som et forsøg, - og som den
eneste kommune i landet - frem stillet et kommunedækkende farvelagt
m atrik elk o rt, der sam tid ig rum m ede en lan g ræ kke topografiske
elem enter. D ette unikke kortvæ rk var etableret på foranledning af
professor i landm åling og statsgeodæt Andreas Schneider (1886-1957),
der boede i kommunen. Ved sognerådsvalget i 1943 blev han indvalgt
til og udpeget til sognerådsform and og fra 1952 kommunens første
borgmester.
På de ældste m atrikelkort fra begyndelsen af 1800-tallet over de
enkelte ejerlav opdager man også, at nordpilen sjældent er lige opad. Det
skyldes som regel, at de, der har tegnet kortene, har fundet en vinkel
at gengive det i, som gør det m uligt at indpasse ejerlavet på et mindre
stykke papir, end hvis nord skulle være helt nøjagtigt opad. N år man
eksempelvis ser på 1812-matrikelkortet over Bistrup ejerlav og på dette

JSrtriår:

Ejerlavskort 1812
over Bistrup,
beskåret og drejet
så nordpilen
(nederst midtfor)
har samme retning
som nordpilen
(øverst midtfor) på
ejerlavskort 1811
over Rudegård.
Bemærk at kortene
ikke når sammen.
(HA)

sammenligner nordpilens retning på kortet over naboejerlavet Rudegård
fra 1811, er der en afvigelse på ca. 9°. Måske ikke alverden, men når de
enkelte ejerlavskort skal parres med kort over naboområder, hvor der
måske er en fejlvisning i en anden retning, giver det problemer. Derfor
må man “bøje” verden lidt, for at der ikke skal opstå huller eller overlap.
Afvigelsen på Bistrupkortet er ikke enestående. På f.eks. kortene over
Sandbjerg og Trørød er der en afvigelse på hele 16°.
På kortet over Rudegårds ejerlav bemærkes, at ejendommen Rude
gård dengang var en anseelig 4 -læ n get ejendom med haveanlæg og
søer (karpedamme måske). Kortet over Rudegård ejerlav er således ikke
fS rtq w u a l' (p a r te

alene et matrikelkort, der viser opdelingen i matrikler, men det er også
et topografisk kort, der viser elementer af landskabet som f.eks. skrå
ninger, vandhuller og allétræerne langs Kongevejen. Måske har ejeren
af Rudegård betalt for at få tegnet de mange detaljer om ejendommes
indretning?

Udsnit med
Høsterkøb, hvor
kortet har flere
revner og ikke
sam let helt korrekt.
Fra sognekort over
Birkerød Sogn
1812. (HA)

Udsnit med
Øverød, hvor der
er klæbet et nyt
stykke kort
henover kortet for
at lappe et hul.
Fra sognekort over
Søllerød Sogn 1817.
(HA)
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Birkerød 1812

M atriklen f r a
begyndelsen a f
1800-tallet

U dsnit af
ejerlavskort 1810
over Trørød By.
Kun de
nødvendigste
streger er med på
kortet og kun
ganske få
topografiske
elementer. Efter en
voldsom by-brand i
december 1781 blev
flere gårde flyttet
ud fra byen. På det
ca. 40 år ældre
Rytterdistriktskort lå alle
gårdene sam let i
byen. (HA)

På m atrikelkortet over Birkerød Sogn fra 1812 kan man se, at det
har fået et par revner midt i Høsterkøb, hvorefter kortet siden er samlet
ukorrekt. Helt galt går det med kortet over Søllerød Sogn fra 1817, der
tilsyneladende har haft flere huller, som nogle har prøvet at reparere
ved at klæbe et stykke fra et andet kort ind. Her er det særlig området
om kring Øverød landsby, som er repareret lidt kluntet. Så er det man
tænker, godt der er mange kort at vælge imellem, ellers ville det være
svært for ikke at sige um uligt at stykke et kort over landsbyen sammen.
Den uensartede d etaljerin gsgrad illu streres måske bedst ved at
sam m enligne sam tidige m atrikelkort over Søllerød by og Trørød by.
Kortet over Trørød by indeholder kun de mest nødvendige oplysninger,
mens der på kortet over Søllerød by ses en utrolig detaljeringsgrad,
hvor såvel stierne i C arlsm indes h aveanlæ g som p ark an læ gg et på
Søllerød Slot er tegnet med. Det er ikke utæ nkeligt, at det er byens
velstående landstedsejere, der har bedt om og betalt for at få supplerende
oplysninger med på kortet.
Kortene over de enkelte ejerlavs opdeling i m atrikler er frem stillet
til det formål, at man herved har fået registreret og optegnet, hvor de
forskellige arealer ligger, og hvem der ejer dem. Det nye matrikelsystem,
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Udsnit af ejerlavskort 1811 over Søllerød By. Kortet rum m er mange topografiske
detaljer med slotspark, havestier i Carlsm indes have, skråningsm arkeringer og
kirkegård. Måske har de velstående landstedsejere betalt for de supplerende
oplysninger. (HA)
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der blev in d fø rt i begyndelsen a f 1 8 00 -tallet, fu n gerer stad ig her
godt 200 år senere og er den grundlæ ggende kilde til at registrere
nutidens arealer, så de kan belånes, forsikres, og der kan opkræves
ej endomsskatter.
I m odsætning til m atrikelkortene viser de topografiske kort land
skabets beskaffenhed og gengiver på den m åde det landskab, m an
iagttager og færdes i. I gennem flere århundreder har de topografiske
kort haft stor strategisk betydning for landets forsvar. Derfor var kort
læ gningen organisatorisk placeret under m ilitæ ret - og opm åling og
kortlægning var en del af m ilitær uddannelsen helt tilbage i 1600-tallet.
Især i krig var det af væsentlig betydning af have overblik over, hvor f.
eks. skove, moser, åer, bakkedrag mv. var placeret. M an havde således
mulighed for at planlægge en frem rykning eller mindst ligeså vigtigt et
tilbagetog uden at risikere at havne i en ufremkommelig mose eller ved
en vanskelig passabel fjord eller å. H øjdedragene var vigtige hvis der
skulle etableres signalpunkter til optisk telegrafering.7
K

o r t læ g n in g

i n y e r e

t id

M an kan måske forledes til at tro, at jo nærmere vi kommer vor tid, så
bliver de topografiske kort bedre, hvilket de generelt også gør. M an
skal dog ikke blindt stole på kortene. Som tidligere nævnt, kan der
af forskellige grunde være udeladt forhold som f.eks. bygninger, der
åbenlyst skulle være med i kortet.
Som kilde og baggrund for tegning af de nyere kort til bogværket
er der i vid udstræ kning brugt topografisk kortm ateriale fra statens
officielle kortproducent, der har skiftet navn gennem tiderne (Geodætisk
Institut/Kort- og Matrikelstyrelsen/Geodatastyrelsen).
I forbindelse med tegningen af kortet fra 1975, slog det mig, at der
var nogle markante bygninger og bebyggelser, der så vidt jeg huskede,
var opført på det tidspunkt, men manglede på 3-udgaven af Geodætisk
Instituts centim eterkort, rettet og udgivet i 1975. Første generation
af centimeterkortene var på det tidspunkt det ypperligste, der kunne
opdrives, hvis man skulle have gode kort.
Je g huskede alligevel ret. På centim eterkortet, der an giveligt er
ajourført i 1975 manglede flere bygningskomplekser, der var opført flere
år forinden. Eksempelvis kan man ved at sammenligne centimeterkortet
fra 1975 med luftfoto fra (foråret) 1971 hurtigt afgøre, at der er et par
smuttere.
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Luftfoto fra 1971 hvor Teknikerbyen er opført og Geelskovparken under opførelse.

Centim eterkort
1975 (rettet 1975)
hvor hverken
Teknikerbyen eller
Geelskovparken er
medtaget, selvom
de er opført på den
tid.
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Vejlesøparken

På luftfotoet fra 1971 kan man tydeligt se Vejlesøparken, og selv om
der dengang var nogle, der gerne så, at boligbebyggelsen ikke var blevet
opført, så ved vi, at den er der. M en på kortet fra 1975 er den store be
byggelse fuldstændig udeladt, og om rådet ses stadig, som det skov
stykke, der benævnes T yvekrogen.8 På luftfotoet fra 1971 kan man
også tydeligt se, at Teknikerbyen er færdigbygget, og at byggeriet af
Geelskovparken er i gang, så mon ikke den var færdig i 1975? M en på
centimeterkortet fra 1975 mangler begge byggerier. Og der findes utal-

Centim eterkort 1976 (rettet 1973) med
Skovlyskolen med den 6. og aldrig opførte fløj.
Skolen var ikke med på 1975 udgaven (rettet 1975),
selvom den var blevet opført i 1971.

Centim eterkort 1995 (rettet 1994) med
Skovlyskolen uden den 6. og aldrig opførte fløj.

HOLTE
SKOVLYS KOLEI

Politikens Bogkort, København & Omegn, 1971.
Skovlyskolen med 6 fløje.
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Udsnit af kommunens vej- og stikort, 1980, som
sikkert er årsagen til fejlene på kortproducenternes
kort. Skovlyskolen med 6 fløje.

Skovlyskolen

lige andre eksempler rundt om i kommunen på, at disse kort ikke er
ajourført totalt op til den angivne dato.
A llered e i 1976 kom der en n y version af G eo d æ tisk In stitu ts
centimeterkort med nye farver og nye signaturer. Her er de ovennævnte
bygningskomplekser med, selv om kortene angiveligt senest var rettede
i 1973. D ette er m åske fo rklarin gen på, at b ygn in gern e m anglede
på 1975-udgaven: Ajourføringen har ikke været konsekvent, da man
sideløbende arbejde på en helt ny version af kortværket.
M en der findes også et eksempel på, at centimeterkortet registrerer
flere bygninger end der faktisk er opført. F.eks. optræder Skovlyskolen,
der blev opført i 1971, med alle de seks oprindeligt planlagte fløje på
centimeterkortene fra 1976 og de følgende 2 versioner. M en der blev
kun bygget fem fløje. Den sjette og og aldrig byggede fløj er dog først
fjernet fra kortet på 1995-udgaven.
F ejlen findes også på m an ge an d re k o rt. E ksem p elvis havde
“Politikens Bogkort, København & Omegn” også de seks fløje med i
en periode. Hvordan fejlen er opstået, kan der kun gættes på. M åske
har kommunen indberettet til kortproducenterne, at m an agtede at
bygge en ny skole, og i den forbindelse havde vedlagt projektet. Der er
da også noget, der tyder på, at det er kommunen, der er synderen: På
kommunens vej- og stikort op i gennem 1970’erne og 80’erne findes
samme fejl. Forst på det vej- og stikort, som er produceret i 1989 er den
sjette fløj fjernet.
D

Holte

e t a l je r in g s g r a d

og m å le s t o k

De kort i bogen, der viser hele kommunen frem står i en målestok på
ca. 1:68.000, for at kunne være på én side. Kortene er dog tegnet i en
større målestok (ca. 1:28.000), men heller ikke det er uden problemer,
for hvis m an sk al k u n n e aflæ se k o rten e, m å der snydes lid t m ed
detaljeringsgraden og nøjagtigheden, da der eller ikke er plads til at få
alt med.
Eksempelvis er afstanden mellem Vejlesø ved Holte Havn og Geelskov lige syd for D ronninggårdsvej ca. 100 m eter i virkeligheden.
I m ålestokken 1:28.000, som kortene er tegnet i, er denne afstand
ca. 3,5 mm. Dette betyder at der på ca. 3,5 mm skal være plads til at
tegne Holte Stationsvej, areal til DSB tjenesteboliger, jernbaneterræn
med 3 spor, parkeringsplads, Vejlesøvej og Holte Havn. Så er det, man
bliver nødt til at snyde lidt, for med selv med den tyndeste tuschpen kan
man ikke tegne det 100% korrekt.9
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Luftfoto over området mellem Geelskov og Holte Havn ved Dronninggårdsvej. Afstanden mellem Geelskov
og søkanten er ca. 100 meter. Kortene til Rudersdalbogen er tegnet i målestoksforholdet ca. 1:28.000, hvilket
svarer til ca. 3,5 mm, hvilket gør det svært, for ikke at sige um uligt, at få det hele gengivet korrekt. (Udsnit af
Rudersdal Kommunes luftfoto 2016)

En

H ørsholms
udskillelse f r a
B irkerød 1790
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k o r t t e g n e r k a n o g s å læ r e n o g e t n y t

Selv om jeg har været ansat i kommunen i mange år, må jeg komme med
en indrømmelse. Nok vidste jeg, at Birkerød havde ændret størrelse i
forbindelse med H elsingørm otorvejens og Isterødvejens anlæggelse,
men jeg var ikke klar over at Birkerød Sogn havde haft en udstrækning
så stor, at det engang havde kystlinje mod Øresund. M en det er også
mange år siden, og før der var noget der hed kommunalt selvstyre, så det
var kirkesognet, der indtil 1790 udstrakte sig helt til Øresund og omfattede Hørsholm og fiskerlejet Rungsted. I perioden fra den 2. juli 1790 til
den 1. april 1972, hvor den sidste ændring inden kommunesammenlæg
ningen 2007 fandt sted, skete der ændringer i 8 omgange. Bortset fra en
lille tilvækst i 1889 fra Blovstrød Sognekommune, som i 1924 gik tilbage
til Blovstrød, er der kun tale om tilvækst i 1902, hvor Luserød Overdrev
g år fra Blovstrød S o gnekom m une til B irkerød Sognekom m une.
Æ n d rin gern e i Birkerød Sogn/Birkerød Sognekom m une/Birkerød
Kommunes kan ses på hosstående illustration.

U dviklingen af
Birkerod sogn/
kommune fra 1790
og frem til
kommunesammen
lægningen 2007.

Æ n d rin ger a f
Birkerøds areal
1790-1972

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Frem til 2. juli 1790 hørte ejerlavene Flørsholm, Smidstrup, Rungsted,
Vallerød og M ikkelborg til Birkerød Sogn. Ejerlavene tilhørte egent
lig t kongehuset (Flørsholm Slot). De fem ejerlav blev samlet til Hørsholm Sogn.
Den 1. juli 1889 overgår et mindre areal fra Blovstrød Sognekommune
til Usserød ejerlav, der dengang var en del af Birkerød Sognekommune.
D en 1. ja n u a r 1902 o v e rg år Isterø d O v erd rev fra B irk erø d
Sognekom m une til Blovstrød Sognekom m une, m edens Luserød
Overdrev går den modsatte vej.
Den 30. december 1924 overgår yderligere 3 små arealer fra Isterød til
Blovstrød Sognekommune.
Den 1. april 1938 overgår Usserød efter folkeafstemning til Flørsholm
Sognekommune.
D en 1. a p ril 1950 o vergår et are al i M ag lem o sen og et areal i
Nyvangsområdet i det nordlige Trørød ved Gøngehusvej / Plantage
krogen fra Birkerød Sognekommune til Søllerød Sognekommune.
Den 1. oktober 1970 overgår 2 mindre områder i det østlige Isterød til
Hørsholm Kommune.
Den 1. april 1972 overgår den del af Isterød, der lig g e r nord for
Isterødvej/Frederiksborgvej til Hørsholm Kommune.
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Hösterkjöbs
M ark
Målebordsblad
1945 (rettet 1941),
som er det eneste af
en lang række
målebordsblade,
der viser det lille
Birkerødområde i
det nordlige
Trørød.
Påskriften B.S.
betyder Birkerød
Sognekommune.
Det er dette lille
område, der på
Rytterdistriktskortet benævnes
Hösterkjöbs M ark.
(HA)
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Bortset fra de to seneste afgivelser af areal til Hørsholm Kommune
og arealet i Maglemosen, var alt dette nyt for mig. Og så er det, at man
kan fundere lidt over, hvordan Rudersdal Kommune havde set ud i dag,
såfremt Birkerød havde beholdt den størrelse den havde før 1790.
På Geodætisk Instituts målebordsblad fra 1945 (rettet 1941) er den
lille Birkerødenklave i det nordlige Trørød markeret med et “B S” som
betyder Birkerød Sognekommune. Det specielle er dog, at det er det
eneste af GI’s måleblade, der viser enklaven. Selv om det lille område
tilhørte Birkerød fra “tidernes morgen” til 1950, optræder det ikke på
målebordsbladene fra 1915, 1933 og 1942. At området ikke er angivet på
1952-udgaven er sådan set OK, bortset fra, at kortet angiveligt senest er
rettet i 1947, hvor området stadig tilhørte Birkerød. Området er det der
på Rytterdistriktskortet benævnes “Hösterkjöbs M ark.”
M ed hensyn til den lille Birkerødenklave i N yvangskvarteret i det
nordlige Trørød ved Gøngehusvej kan man i byggesagsarkivet se, at
sager blev behandlet i Birkerød Sognekommune. I en sag om kring et
skorstensrør var det politimesteren i Helsingør, der udtalte sig. Det var
altså ikke kun kommunalt, at området lå uden for Søllerød Sognekom
mune regi. Derudover kan man også undre sig over, hvorfor de to enkla
ver af Hørsholm Kommune ved Henrikshave-kvarteret, der engang lå i

Udsnit af m atrikelkort over Høsterkøb Sogn for
perioden 1934-1955, med den lille enklave Birkerød
Kommune i det nordlige Trørød, hvor Sandbjerg
vej (nu Krogholmgårdsvej/Langhaven) møder
M aglemosevej (nu Gøngehusvej). (HA)

Udsnit af matrikelkort over Trørød By for perioden
1933-1942 med det lille område, der tilhører
Høsterkøb Sogn. Bemærk at den del der ligger i
Høsterkøb Sogn ikke rummer oplysninger som
matrikelskel og veje. End ikke det lille stykke
Maglemosevej (nu Gøngehusvej) gennem området
er tegnet med. (HA)

grænselandet mellem Birkerød Kommune og Søllerød Kommune, og
nu ligger i Rudersdal Kommune, stadig hører under Hørsholm, når der
ellers har været så mange andre småjusteringer af kommunegrænserne.
I forbindelse med ovennævnte græ nseæ ndringer, blev vi (N iels
Peter og jeg) opmærksom på, at der var en fejl på www.digdag.dk, idet
man her har anført, at det var i 1929, at Usserød overgik til Hørsholm
Sognekommune. Det kunne ikke passe, da folkeafstemningen herom
først fandt sted i 1936.10
B

NATO
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Det var egentligt historien om en bygning/et bygningskompleks, der
ikke kom med på alle kort, der inspirerede m ig til denne artikel, men da
ikke alt er, som det ser ud på overfladen, blev indgangsvinklen en anden.
Historien om kortlægning af forsvarets nu forsvundne bygningskom 
pleks i Vedbæk på diverse kortværker fortjener dog et par ord.
I forbindelse med Danmarks indtræden i NATO i 1948 kom der
straks instrukser til Søkortarkivet og Geodætisk Institut, der dengang
hørte under henholdsvis M arin em inisteriet og K rigsm inisteriet, om
at m ilitære anlæg skulle sløres/udelades på søkortene. Det gjaldt også
G eodæ tisk In stitu ts m ålebordsblade, der i denne forbindelse blev
erstattet af et nyt produkt: centimeterkort. Også andre strategiske anlæg
skulle nedtones, selv om man af indlysende grunde ikke kunne fjerne al
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infrastruktur (veje, jernbaner mv.) fra kortene, hvis de skulle have nytte
for den alm indelige befolkning. F.eks. kunne mindre fæstningsanlæg
på kortene fremstå som skov eller lignende, mens større anlæg så som
radaranlæg, radio- og radiopejlestationer ikke måtte tegnes.11
Ovennævnte centimeterkort var en ny kortstandard, der blev indfort
med henblik på, at NATO-landenes kort fremstod i samme standard og
målestok. Indførelsen af disse kort, blev en langvarig proces, så de første
danske centimeterkort udkom først i 1969.
Der gik altså mere end 20 år fra Danmarks indtræden i NATO,
førend de nye kort var klar. D ette skyldtes bl.a. at kortlæ gningen i
Danmark hidtil var sket i et specielt dansk system “System 34”, der blev
udviklet i 1930-erne. Systemet hang ikke sammen med andre landes
kortsystem er, h vilket ikke var hensigtsm æ ssigt, nu når man skulle
indordne sig under NATO’s anvisninger.12
Det nye system som NATO foreskrev, var det amerikanske U T M
(U niversial Transverse M ercator projektion) udviklet af United States
A rm y i 1947. K on verterin gen fra det danske koordinatsystem til
det nye koordinatsystem , betød at koordinaterne på G eodætisk In
stituts titusindvis m ålepunkter og hundredetusindevis kom m una
le fik sp u n k ter sk u lle om regnes til dette system og derved få nye
koordinater. T il denne m eget store regneopgave anskaffede G eo
dæ tisk In stitu t prototypen på G IER datam aten (G eodæ tisk In sti
tuts Elektron Regnem askine) fra A T V instituttet R egnecentralen.13
R estrik tio n ern e på hvad m an ikke m åtte vise på kort, m edførte,
at der i perioder var “hvide pletter” på diverse kort. Men det var måske
ikke så smart, for netop dette indikerede, at her var der noget, fjenden

Målebordsblad
1952 (rettet 1947)
fra før Flyvestation
Vedbæk blev
etableret. H er er
såvel navnet
Henriksholm som
bygninger angivet
på kortet. (HA)
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Målebordsblad
1956 (rettet 1955),
efter forsvarets
overtagelse af
Henriksholm . Syd
for H enriksholms
Alle er såvel
bygningerne som
navnet fjernet fra
kortet. (HA)

F lyvevåbnet
fje r n e r
H enriksholm
1951

Vedbæk 1976

måske kunne have interesse i. Et eksempel på, hvad restriktionerne
betød, kan ses ved at sammenligne målebordsbladet fra umiddelbart før
flyvevåbenets erhvervelse af Henriksholm i 1951 med et målebordsblad
fra årene efter, at Flyvestation Vedbæk blev oprettet.
Som det fremgår ved at sammenligne de to målebordsblade, er såvel
bygningerne som navnet “Henriksholm” forsvundet på kortet udgivet
i 1956. Og når man studerer kortene nærmere, ser man, at dette er den
eneste ændring i området. Der er ikke tilføjet flere bygninger i Vedbæk i
øvrigt. Det skulle åbenbart gå hurtigt med at få fjernet forsvarets anlæg fra
kortene, selv om alle der færdedes i området kunne se, at de stadig stod der.
A nderledes er det gået med F lyvestation Vedbæks og Forsvars
kom m andoens b yg n in ger på G eodæ tisk In stitu ts centim eterkort,
hvor bygningskomplekset var med fra 1976-udgaven (rettet 1973), men
dog uden forklaring om, hvad dette om fangsrige bygningskom pleks
rummede. Og det på trods af, at langt mere inferiøre bygningsanlæg
er medtaget, med benævnelse som f.eks. “Rensningsanlæg”, “Station”,
“Idrætsplads”, “E nrum ” og “M iram are”. Endda er Enrum s lysthus i
skoven “D am hus” angivet på kortet, ligesom om rådet N yvang i det
nordlige Trørød er registreret på kortet, selv om lokaliteten forlængst
var blevet en integreret del af Trørød.
Derudover rum m er centim eterkortene også navnene på de fleste
landbrugsejendom m e, herunder “Frederiksholm ”, endda med m eget
store typ er og ikke sæ rligt korrekt placeret på kortet. Ejendommen
blev opkøbt af fam ilien M elchior på H enriksholm og n ed lagt som
selvstændig ejendom i 1916.14
På Kort- og M atrikelstyrelsens “Topografisk Atlas” fra 2001 er en så
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Udsnit af
Centim eterkort
1976 (rettet 1973)
over Vedbæk med
forsvarets
bygninger men
uden navn.
Derimod er den
nedlagte
landbrugsejendom
Frederiksholm
angivet med endog
meget store typer
ude i Maglemosen.
Derudover er der
mange andre
stednavne og
ejendomme med på
kortet. Herunder
f.eks. kvarteret
N yvang i det
nordlige Trørød,
selvom lokaliteten
for længst var
blevet en integreret
del af Trørød.
(HA)

stor del af bygningerne, som målestoksforholdet muliggør, medtaget, og
området har fået en kortsignatur som frugtplantage eller park. Måske
ikke den helt rig tig e sign atu r i forhold til den faktiske anvendelse,
men dog i god tråd med de tidligere nævnte N A TO -retningslinjer for
kortlægning.
I modsætning til de statslige kort fra Geodætisk Institut/Kort-og
M atrikelstyrelsen, har KRAK konsekvent undladt at tegne bygnings
komplekset med, på trods af at mange andre bygningsanlæ g af langt
m indre omfang er m edtaget på kortet. F.eks. er ældreboligerne bag
Bakkehuset, Ellesøhus og Enrum med. Og minsandten om ikke også
KRAK har Frederiksholm med.
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Topografisk Atlas
2001 med
generaliserede
bygninger på
Henriksholm men
uden angivelse af
navn. Den grønlige
farve på området
angiver, at det er
frugtplantage eller
park.

KRAKs kort

Indtil midt i 1990’erne, mens kortene stadigt blev håndtegnet, und
lod KRAK at tegne bygninger på forsvarets område, bortset fra noget af
den oprindelige bebyggelse nord for Henriksholms Allé. Dette var til
syneladende KRAKs måde at fortolke NATO-instuksen om at undlade
eller sløre m ilitære anlæg.
Da man i m idten af 1990’erne gik over til at tegne på computer
blev Flyvestation Vedbæk og Forsvarskommandoens område indtegnet
på KRAKs kort som bebygget med den farve/signatur, der benævnes

1968 kort fra KRAKs kortbog over København og
omegn. Ligesom på Geodætisk Instituts
målebordsblad er bygningerne syd for
Henriksholm s Alle ikke tegnet med. Ikke engang
den gamle hovedbygning er med, men
Frederiksholm er selvfølgelig med.
KRAKs forlag/Eniro Danmark (R/20171220/1)

2004 kort fra KRAKs kortbog over København og
omegn. Ingen af forsvarets bygninger er med men
alene signatur for bebygget område.
KRAKs forlag/Eniro Danmark (R/20171220/1)

161

Screendump fra
KRAKs kort på
nettet, november
2017.
Hovedbygningen
samt enkelte
bygninger langs
Henriksholms Alle
er med. Og den
nyanlagte Clarasvej
er vist forkert.
KRAKs forlag/
Eniro Danmark
(R/20171220/1)
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“Bebygget område”. Næppe den helt rigtige signatur, da den normalt
anvendes til villa- og rækkehusbebyggelse. Hvis hensigten var at sløre
anvendelsen, burde man nok have brugt signaturen for erhvervsområde.
K RAK udgiver ikke mere tryk te kort, så 8 -tallet ved H enriksholm
og de øvrige bygninger på Flyvestation Vedbæk kom aldrig med i de
res kortbog. Nu viser KRAK sine kort på nettet, men her kom byg
ningerne heller ikke med, og nu er de fleste nedrevet i forbindelse
med udviklingen af det ny boligom råde ved H enriksholm i 2012-18.
K RAK har dog nu, efter at forsvaret har forladt Vedbæk, m edtaget
den gam le h o v ed b ygn in g på H en rik sh o lm i sine kort på n ettet.
M en det er også lykkedes K RAK at få tegnet den nyanlagte Clarasvej
forkert sam t at indtegne de projekterede, men endnu ikke anlagte
veje i området om kring 8-Tallet.

S

K ort til spionage

o v je t t is k e

ko rt

Nu var der jo andre, der under den kolde krig producerede kort over
D anm ark, eller hele verden for den sags skyld. D et er alm in d elig
kendt, at W arszaw a-pagten anført af Sovjetunionen n aturligvis var
interesserede i N A TO -landes m ilitæ ranlæ g. Derfor producerede de
også deres egne kort over N ATO -landene og herunder selvfølgeligt
også over Danmark, fremfor at lade deres ambassader indkøbe lokale
kort.
Gode, pålidelige kort til brug for bl.a. spionage var en yndet “sport”
under den kolde krig. M an søgte “detaljered e kort, brugbare f o r spion er og
politik ere, f o r diplom atiet, in v a d eren d e hæ re o g erob rere. K o rt som kunne
fre m b rin g e m ere specifik taktisk inform ation en d d er kunne kom m e f r a spion
rapporter. K ort d e r kunne vise en g en era l hvilke v eje og broer, d er g a v den
bedste ru te til b ru g f o r at køre hans tanks, eller g iv e en adm iral oplysninger
om, hvilke havne d er havde nok dybde f o r hans d estroyere”.ls
Sovjetunionen rådede over satellitter, der var udstyret med kameraer,

Sovjetisk 2-cm kort (1:50.000) fra 1986, som er mere eller mindre tegnet af efter danske
kort. Dog er der dukket nogle bygninger op på den halvmåneformede parkeringsplads
mellem 8-tallet og Kystbanen. M åske nogle containere der har stået der den dag,
fotosatellitten kom forbi. Nogle af teksterne minder påfaldende meget om teksterne på
Geodætisk Instituts centim eterkort. M idt i Maglem osen står der ’ ’(¿ p e a e p H K C x o jitM ”
hvilket betyder Frederiksholm. ’’MOBAHF” nederst i kortet betyder Nyvang. (HA)
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som forsynede dem med fotos til kortlægning, men de anvendte også
nye og gamle lokale kort, som blev indkøbt og dernæst forsynet med
tegninger af m ilitære anlæg som supplement til deres satellitfotos. Et
kort over København, der angiveligt er tegnet i 1982 og udgivet i 1985
i Sovjetunionen viser en flyveplads på Kløvermarken, selv om den blev
nedlagt som civil flyveplads i 1925. Derudover angives der på det sovje
tiske kort, at der er hangarer på Kløvermarken.115
Hvis man ser på de sovjetiske 2-cm kort (1:50.000) fra 1987 over
Vedbækområdet, har indholdet stor lighed med de danske centimeter
kort. Dog er 8-tallet blevet til et 0, og der er placeret bygninger på den
halvmåneformede parkeringsplads mellem 8-tallet og Kystbanen. M å
ske har der stået nogle containere, den dag satellitten kom forbi, hvem
ved?17
M en ellers er der ikke de helt store forskelle bortset fra påskrifterne,
der er på russisk. Og netop påskrifterne må de sovjetiske myndigheder
have hugget fra de danske kort, hvilket er ret tyd eligt, idet de også
m edtager “ O p e a e p H K C x o jrb M ” (Frederiksholm ) med en totalt forkert
placering på kortet. Det er placeret, hvor der rettelig burde have stået

Sovjetisk 4-cm kort (1:25.000) fra 1985, som har en højere detaljeringsgrad, og stort set gengiver bygningerne
på Henriksholm rigtigt. Dog m angler kontorfløjene på hovedbygningen og der er dukket en bygning op syd
for hovedbygningen helt nede ved mosen. Bemærk at ’’Frederiksholm” er placeret nogenlunde rig tig t, og at
vandløbsretningen på Maglemoserenden er vist. Bag koden 286 gemmer der sig ” LLlTa6 06opoHbi h uiTaöbi
B hæoB B C ” . Google translate oversætter dette til: “H eadquarters of Defense and headquarters of A ir Defense
Forces”. ’’Air Defence Forces” var det der på dansk kaldtes Luftværnsgruppen. (HA)
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D en Røde H ærs
kort

Flyvestation
Vedbæk / Forsvars
kommandoen 2005
med 8-tallet
midtfor øverst i
billedet. (Rudersdal
Kommune.)

M aglem osen. På de sovjetiske kort har m an også fået “HIOBAHr”
(Nyvang) med, og endda med ret store typer. Næsten lige så store som
Vedbæk.
Den Røde Hærs 4-cm kort (1:25.000) fra 1985 er mere præcise. Påtegningen “Frederiksholm” er placeret nogenlunde rigtigt, 8-tallet er
tegnet rig tig t, og der er ingen bygninger på parkeringspladsen. Men
navnet Henriksholm optræder ikke. Området betegnes “kode 286”, og
kortets signaturforklaring lyder: “ U lT a6 Oooponbi h uiTa6w B h jo B BC”.
Google translate oversætter dette til: “H eadquarters of Defense and
headquarters of A ir Defense Forces”. Sovjet var åbenbart fuldstændig
klar over, hvad der foregik her. Det er åbenlyst, at NATO instruksen
med at sløre m ilitære anlæg ikke har virket. A f de sovjetiske kort frem
går klart, at man bag jerntæppet kendte alt til H enriksholm centrale
rolle og funktion i det danske forsvar.
8 -T

a ll e t

Hvis man ser bort fra den gamle hovedbygning på H enriksholm, var
den m est m arkante og ikoniske b ygn in g på F lyvestation Vedbæk/Forsvarskommandoens tidligere arealer i Vedbæk den store komman
dobygning, der blev opført i begyndelsen af 1970’erne. Bygningen blev

Den u n d er
jordisk e bunker

Freja
E jendom m e

opført til at rumme den dengang forholdsvis nye institution Forsvars
kommandoen.
Bygningen, kaldet 8-tallet, var opført i betonelementer med lette
facader. Den var på tre etager samt kælder, der på vestsiden var frilagt.
Der har verseret rygter om, at der var indtil flere etager kældre under
bygn ingen, h vilket ikke var tilfæ ldet. Den kælder der var, var end
ikke udgravet under hele bygningen. D erim od havde F lyvestation
Vedbæk en større bunker i tre etager, der rum m ede flyvestationens
kernefunktion, overvågning af luftrum m et over Danmark. Bunkeren
er nu afblændet, idet man ikke kunne finde en anvendelse, der kunne
finansiere driftsudgifterne til at holde den tør og i forsvarlig stand.
I forbindelse med opførelsen af bygningen til Forsvarskommandoen,
8-tallet, blevder etableret enstorhalvmåneformetparkeringspladsmellem
bygningen og Kystbanen. M ellem bygningen og parkeringspladsen er
der et skovareal, der er noteret som fredskov. Dette areal fastholdes som
fredskov i den nye lokalplan for området.18
Efter Forsvarskommandoens fraflytning i 2006 henstod bygningerne
tomme og forladt i en årrække.19Efter fraflytningen forsøgte Forsvarets
Bygnings- og etablissementstjeneste forgæves af sælge området. Det
blev herefter blev overdraget/solgt til Statens ejendomsselskab Freja.
Freja gjorde flere forsøg på at få revitaliseret bygningen enten som en
stærkt opgraderet kontorbygning eller nyindrettet/ombygget til boliger.

Illustration fra et af Freja Ejendommes projekter, hvor bygningen skulle ombygges til
boliger. (CUBO Arkitekter / TERRO IR, 2012 / Freja Ejendomme)
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Disse forsøg lykkedes ikke, bl.a. fordi der i bygningen var anvendt
r ig e lig t asbest og P C B , som ik k e lod sig fjern e uden b etyd elig e
omkostninger. Derudover havde 8-tallet en dybde på 14 meter og en
ikke for prangende etagehøjde på 2,51 meter fra gulv til de nedhængte
lofter og en m aksim al højde m ellem etagekonstruktionen på knap
3 meter. Det betød, at der inderst i bygningen ville fremkomme for
arealer, hvortil der ikke kunne skaffes dagslys.
F

r e m t id e n

fo r o m r å d e t

I forbindelse med planlægningen for området, afholdt Freja en indbudt
idekonkurrence med tre arkitektfirmaer. Et af ideoplæggene foreslog, at
man bevarede kælderen under 8-tallet som parkeringskælder for en ny
etageboligbebyggelse ovenpå, en ide der dog ikke blev arbejdet videre
med.
Resultatet af anstrengelserne med at bevare 8-tallet i en eller anden
form lykkedes således ikke. 8-tallet og forsvarets øvrige bygninger bortset fra hovedbygningen på Henriksholm og enkelte historiske huse
fra M elchiorfamiliens ejertid - er nedrevet, og nye, snart indflytningsklare boliger opført (2018).

8-tallet under
nedrivning, 15.
december 2017.
Nedrivningen er
startet sydfra og de
første trappetårne
er nået.
(Foto:
Kaj Sørensen)
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8-tallet under
nedrivning, 15.
december 2017.
Små Bob-Cats
arbejder inde i
bygningen, og de
nedtagne Dæmpaloftspaneler er
sam let, klar til
afhentning.
(Foto:
Kaj Sørensen)

8-tallet under
nedrivning, 12.
februar 2018. Kun
den nordlige
kælderydervæg
med åbningen til
nødudgangen er
tilbage.
(Foto:
Kaj Sørensen)
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Sa

m m e n f a t n in g

Som an fø rt kan m an ikke altid tro på, hvad et ellers velanskrevet
kortværk viser. Et hvert kort er et resultat af, at bestillerens ønske om,
hvad der skal med på kortet, og hvad der absolut skal udelades eller
sløres. Som i så mange andre anliggender, er det den der bestiller (læs:
betaler), der har den afgørende indflydelse herpå.
M en her noterer man også, at Geodætisk Institut, Krak og Den Røde
H ær trods alt kunne blive enige om, at navnet “Frederiksholm” skulle
med på kortene, skønt den var nedlagt som selvstændig landbrugs
ejendom 35 år før forsvaret indtog Vedbæk. N avnet “H enriksholm ”
derimod skulle ikke med på kortene.
Historien om hvordan det gik til, da forsvaret i 1951-52 under stor
om tale erhvervede ejendom m en H enriksholm , og i årene herefter
forhandlede med kommunen om afgivelse af arealer til Flintemarken
og Vedbæk Skole, alt imens de fik området bebygget med bl.a. 8-tallet,
kommer i en efterfølgende artikel i Søllerødbogen.

N

o ter

1 N iels P eter S tillin g : R ud ersdal i D an m arksh isto rien , Bd. 1-2.R ud ersd al
Kommune i samarbejde med H istorisk-topografisk Selskab for Søllerødregnen,
2018.
2 H ans Ovesen: den forsvundne by, Arkitektens Forlag, 1997, s. 65-66.
3 Politiken 5. december 2017, 2. sektion, s. 2.
4 Jfr. Svend Balslev: Caroline M athildes Søllerød 1771. Seks kort fra Frydenlund
og omegn. Søllerødbogen 1994, s. 7ff.
5 H jem m eside drevet af: Staten A rkiver, G eodatastyrelsen, N ationalm useet,
D et K ongelige Bibliotek, K ulturarvsstyrelsen, Københavns U niversitet og
K artografisk Dokumentationscenter. Udsnit af m atrikelkort, målebordsblade,
centim eterkort og Topografisk Atlas i denne artikel indeholder data fra Styrel
sen for D ataforsyning og Effektivisering, G eodatastyrelsen, M atrikelkortet,
W M S-tjeneste.
6 Jens Johansen: Fra seks landsbyer til syv bydele, H istorisk-Topografisk Selskab
for Sølle-rød Kommune, 1988
7 Jfr. Jørgen Berg: Da telegrafen kom til Vedbæk og Skodsborg. Søllerødbogen
2000, s. 7ff.
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8 Vejlesøparkens bygningshistorie er skildret af E rik Trudsø Jespersen: Tyve
krogen - hvordan et tidligere skovområde blev til boligbebyggelsen Vejlesøparken. Søllerødbogen 2016, s. 179ff.
9 På Færdselskort Danmark 1:200.000, som de fleste danske bilejere råder over
v ille en alm indelig landevej være 50 m eter eller mere bred, hvis dette m åle
stoksforhold skulle være gældende.
10 Sv. Aage Balle Andersen og C arl Tscherning: Birkerød mellem Sjælsø og Gurresø, G.E.C Gad, København, 1968.
11 Kold Krig, K ulturstyrelsen 2014.
12 Det danske referencesystem, System 34 blev udviklet i 1930-erne, da der viste
sig behov for et dansk koordinatsystem til anvendelse til såvel m atrikulæ re
(ejendom sretslige) som til m ilitæ re form ål. K oordinatsystem et blev define
ret med Y-aksen positiv imod nord og X -aksen positiv imod vest, (y,x). Idet
0-punktet på X-aksen går gennem København, har alle punkter vest for Kø
benhavn en negativ værdi. Kilde: http://gst.dk/66341
13 Se Erik Trudsø Jespersens artikel “Tre globale virksomheder med udspring i
Trørød”, Søllerødbogen 2018.
14 G rosserer C arl H . M elchior på H enriksholm købte landbrugsejendom m en
Frederiksholm i 1916 og drev den fremover sammen med H enriksholm ved
hjælp af en forpagter. E fter at statens ejendom sselskab Freja erhvervede
ejendom men fra forsvaret, solgte m an Frederiksholm s landbrugsarealer til
kommunen. Efterfølgende er disse blevet fredet i 2014 som en del af “VedbækSm idstrup fre d n in g ”. B yggesagsarkivet, R udersdal K om m une. Jr. nr. 67/
(19)43. M atr. nr. la af Vedbæk (Henriksholm).
15 John Davies og Alexander J. Kent: T he Red Atlas. The U niversity of Chicago
Press, 2017. C itatet fra Det Red Atlas, s. 7 er oversat af Kaj Sørensen.
16 Jørgen Grandt, Am ager Bladet, 16. september 2008.
17 De sovjetiske kort forhandles af Jana Seta M ap Shop i R iga i Letland, der var
det firm a der oprindeligt for 25 år siden opkøbte et lager, da den Røde H ær
rejste.
18 Lokalplan 249. Rudersdal Kommune 2016.
19 Forsvarskommandoen flyttede ind i Søarsenalkom plekset på H olmen i K ø
benhavn, det hidtidige hjem sted for Søværnets M aterielkom m ando. I 2014
besluttede partierne bag forsvarsforliget at omorganisere den øverste ledelse af
forsvaret og dermed at nedlægge Forsvarskommandoen.
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Ove M. Pedersen 1934-2018
a f Niels P eter S tilling

Ove Pedersen
fotograferet foran
hjemmet på
Skovlytoften i
Øverød, 2008.
(HA)

Den m untre vognm and fra Øverød er draget bort. For de fleste af
kommunens borgere er Ove Pedersens navn uløseligt forbundet med
Flolte Flytteforretning, men han engagerede sig også i flere forskellige
fritidsaktiviteter, herunder lokalhistorien.
Ove M ichael Pedersen boede det meste af sit liv i kommunen. Hans
forældre flyttede til Holte kort før krigen, og Ove blev i 1950’erne ud
dannet som smed og m askinarbejder hos Burm eister & W ain (BW ).
I 1961 blev han gift med Hanne Vibeke Andersen (1939-1998), datter af
vognmand Viggo Andersen fra Holte. G ifterm ålet blev afgørende for
Ove Pedersens livsbane, idet han i 1963 købte Holte Flytteforretning
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af svigerfaderen, mens Viggo Andersen beholdt den del af vognmands
virksomheden, der handlede om transport af vejbelægning, sten, asfalt
og jord m.v.
Holte Flytteforretning var en af de gamle hæderkronede virksom
heder fra Holtes pionertid. Firmaet blev grundlagt i 1897 på Ellensvej
i Holte af vognmand Jørgen Rasmussen. Ellensvejs eksisterer fortsat,
men kun som en smal gangpassage på nordsiden af Stationsvej. Sønnen
Hans Rasmussen overtog ledelsen i vognmandvirksomheden i 1918 og
drev forretningen indtil 1961, hvor han solgte den til Viggo Andersen.
Da Ove Pedersen få år senere overtog Holte Flytteforretning rå
dede virksomheden over 4 lastbiler fra Hans Rasmussens tid. I de føl
gende årtier opbyggede Ove en betydelig virksomhed med moderne
benzindrevne køretøjer og såvel udlandsflytning som flytning overalt i
landet, herunder naturligvis også flytning inden for kommunens græn
ser, hvor han vel nærmest havde monopol.
I slutningen af 1960’erne, hvor planerne om Holte M idtpunkt var
ved at udvikle sig til realiteter, flyttede Ove Pedersens firmadomicilet
fra Ellensvej i Holte til Skovlytoften i det nyanlagte industrikvarter
i Øverød. Familen: Ove, H anne og børnene T ina og Klaus flyttede i
1969/70 ind på 1. sal i hovedbygningen på Skovlytoften 19 (i dag nr.
24). H erfra styrede Ove forretningen de næste godt 30 år, før han
ved årsskiftet 2004/05 overdrog virksom heden til sønnen Klaus M .
Pedersen.
“Ove Holte”, som han blev kaldt af udensogns kollegaer, var stærkt
engageret i det faglige organisationsarbejde, bl.a. 34 år i bestyrelsen for
organisationen Danske Vognmænd og 16 år som formand for Ndr. Birks
Vognmandsforening samt bestyrelsesmedlem i Dansk Møbeltransportforening.
Ved siden af de m ange fag lig gørem ål var Ove også en flittig
idrætsudøver. H an begyndte som gym n ast i H olte Idræ tsforening
i 1948, samme år som Rudegård Stadion blev indviet. M en det blev
dog først og fremmest skisporten, der optog Ove. Da han var dreng,
blev skihopbakken H oltekollen opført i G eels Skov under krigen .
T i år senere, februar 1955, var Ove en af initiativtagerne til stiftel
sen af en skiafdeling under Holte Idrætsforening. Det begyndte med
12 medlemmer, men i de følgende årtier udviklede det sig til en af lan
dets største skiklubber med utallige mesterskaber og medaljer i både de
nordiske skidiscipliner og de alpine.

172

Ove Pedersen på
snescooter 1986
(HA)

Ove Pedersen var stærkt engageret i de lokale forhold, hvad enten
^et g'jaldt kom m unens erhvervsråd eller det historiske arbejde. På
det sidste felt var Ove Pedersen i en årrække medlem af den såkaldte
Projektgruppe, der blev oprettet om kring Søllerød Museum (Rudersdal
Museer) og Historisk-topografisk Selskab. Projektgruppen er et slags
historikerværksted, hvor medlemmerne diskuterer og skriver artikler
til Søllerødbogen.
I møderne på M othsgården og senere på Nærum Bibliotek bidrog
Ove a ltid til den fin e ste m n in g m ed sit gode hum ør, lu n efu ld e
h isto rier om stort og sm åt og sine kvikke bem æ rkninger. H an fik
også skrevet to artik ler til Søllerødbogen. I 2010 berettede han om
Holte F lytteforretning og den øvrige vognmandsvirksomhed i Holte
fra grundlæggelsen i 1897 og frem til 2007, hvor han - efter 44 år på
landevejen - fragtede sit sidste flyttelæs. I Søllerødbogen 2012 har Ove
Pedersen så sammen med Erland Kongsdal Pedersen skrevet historien
om Holte Idrætsklubs skiafdeling, “En skiklub hopper ud i Holte”. Ove
blev klubbens første æresmedlem i 1980.
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Ove M . P edersen: H olte F ly tte fo rre tn in g . En lo k al vo gn m an d svirkso m h ed
etableret 1897. Søllerødbogen 2010, s. 7-26.
Erland Kongsdal Pedersen og Ove M . Pedersen: En skiklub hopper ud i H olte.
Søllerødbogen 2012, s. 109-128.
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Rudersdal Museer årsberetning for 2017
a f J o n Voss

G

Fra
skovudstillingen på
M othsgården:
Indgangsrum met
med model af rød
port og
hegnssektion
M/1693. (Foto: Ole
Tage H artm ann)

e n e r e lt

For Rudersdal M useer blev 2017 præget af store, ekstraordinære opgaver
såsom flytning af H istorisk Arkiv til Nordlængen og udvikling af ny
hjemmeside - opgaver, som det lykkedes museets personale at løse på
bedste vis. Derudover tilkom håndtering af en skade på et arkivmagasin
- en opgave, som vil strække sig langt ind i 2018. Ellers har Rudersdal
M useer i 2017 været travlt beskæftiget med det løbende museums- og
arkivarbejde og arbejdet med de to store projekter vedrørende ny
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permanent udstilling på Mothsgården og flytning af Vedbækfundene.
M useet fik i forsommeren 2017 tilsagn om ekstrabevilling på kr.
550.000 fra Rudersdal Kommune til ny permanent udstilling på M o
thsgården. Herefter ansøgte M useet Aage og Johanne Louis-Hansens
Fond om b ev illin g af kr. 2.000.000 til reduceret projekt på i alt kr.
3.500.000. Den 24. august fik M useet glædeligvis meddelelse fra Fonden
om, at to m illioner kr. kunne bevilges til det reducerede projekt. Museet
kunne hermed for alvor gå i gang med at forberede den nye, permanente
udstilling.
A rbejdet med om bygning af N ordlængen til brug for H istorisk
A rkiv påbegyndtes u ltim o august, og A rkivet flyttede ind ultim o
september - den 10. november kunne Arkivet så slå dørene op i det nye
lokalhistoriske studiecenter, som rummer arkivlæsesal og en meget stor,
lokalhistorisk bogsamling (hvor Arkivets og Museets bogsamling nu er
samlet på ét sted) samt kontorer mv.
Der blev i 2017 udarbejdet profil for projekt Vedbækfundene tilbage
til Vedbæk mhp. indledende kontakt til relevante fonde - dialogen med
fondene blev indledt i efteråret 2017; i første omgang iværksattes arbej
det med en fondsansøgning om midler til form idling på udearealerne.
Herudover blev der udarbejdet budgetter samt en projektplan i sam
arbejde med et eksternt konsulentfirma.
ØKONOMI

Det lykkedes i 2017 glædeligvis at eliminere underskuddet fra 2016 på ca.
400.000 kr. (som bestod af overført underskud, udgifter ved fratrædelse,
overbudgettering af statstilskud og de sidste, ekstraordinære udgifter
fra restaureringen af Mothsgården). Denne udvikling skyldtes primært
en organisationsændring på Arkivet i forbindelse med tilpasning på
personalesiden.
B esøgstal R udersdal M useer 2017
- på Mothsgården
- på Vedbækfundene
- på Historisk Arkiv
- I alt

3.587
7.590
9961
12.173

'A rkivet v a r lukket i p eriod en 15.ju li 2017 til 10. n o v em b er 2011 p ga .flytn in g. A rk ivudstillingen
b lev v ist på et a n ta l ek sterne lok aliteter; h v o r d e r ikke b a r kunnet fø r e s statistik o v er a n ta llet a f

P erso nale og fr iv il lig e

I 2017 gik museets sekretær gennem mange år, Birgit Simonsen, på
pension. N y sekretær, Annelisa Petersen, blev ansat ultim o 2017. Der
blev i 2017 tilknyttet to tilkaldevikarer (studerende) til Historisk Arkiv
for at styrke driften efter en reduktion i personalenormeringen. RM
fokuserede i 2017 også på at styrke frivilligheden på Rudersdal Museer.

Ved udgangen af 2017 var Rudersdal Museers personale som følger:
L

e d e ls e o g a d m in is t r a t io n

Jon Voss:
Annelisa Petersen:

Museumsleder for Rudersdal Museer
Sekretær og regnskabsmedarbejder

Brygm ester Dorte Errebo og museumsvært M arian H vilshøj Garnero promoverer
M useets valnøddesnaps ved et arrangem ent i Kvickly, Holte. (Foto: Ole Tage
H artm ann)
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M

o t h sg å r d en

Svend Christensen:
Kirsten Schmidt:
Anders Bank Lodahl:
Steen Nielsson:
M arian Hvilshøj Garnero:
Emma Sofie Foss:
Cecilie Bach Stoffer:
H

is t o r is k

A

Arkivar, formidlingskoordinator
Arkivar
Tidsbegrænset ansættelse
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper

e d b æ k fu n d en e

Anne Birgitte Gurlev:
Sabine Thrane:
M ette S. E. Hansen:
Irina A. Báez-Westerberg:
Ida Lolk Toghøj:
Julie Guldbog Hultén:

F

Museumsvært
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper

r k iv

M orten M einert Jensen:
M arlene A. Drewsen:
Ditte Stolz:
Amanda Bernbom:
Christina Clausen:
V

Museumsinspektør,
leder af Mothsgården
U dstillingsarkitekt
Museumsinspektør
Museumsassistent

Museumsinspektør,
leder af Vedbækfundene
Formidlingsmedarbejder
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper
Studentermedhjælper

o r m id l in g

Sæ rud stillin gen “Tøj til højtid og fest” kunne ses på M othsgården
indtil april. Efter nedtagning af denne udstilling og et intensivt arbejde
med udstillingsforberedelser åbnede den nye sæ rudstilling “Kongens
skov - folkets skov” på Mothsgården den 23. maj med en reception, hvor
Jette Baagøe (fhv. direktør fo rjag t- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm)
var hovedtaler. M useet lånte en stor mængde genstande, fotos og øvrige
informationer om emnet af Jag t og Skovbrugsmuseet (som nu er flyttet
til Djursland og er omdøbt til “Det grønne museum”). Vort områdes
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diverse (sports)foreninger var også meget interesserede i udstillingen,
og udlånte m ange genstande, først og frem m est til tem aet om den
rekreative b ru g a f skovene. U d stillin g en “K ongens skov - folkets
skov” vil kunne ses, indtil vi åbner den nye permanente udstilling på
Mothsgården.
D en 14. ju n i åbnede den lille s æ ru d stillin g “F o lk ed rag ter til
H verdag og F est”, som v iser et sto rt an tal m eget fine d rag td u k 
ker med folkedragter i halv størrelse. Det er dragteksperten Esther
Grølsted fra Nationalmuseet, som har frem stillet folke-dragterne. Ud
stillingen kan ses i Mothsgårdens hovedbygning. D ragtudstillingen vil
blive ned-taget i foråret 2018, da hovedbygningen skal være tilgængelig
for u d stillin gsarkitekter mv. i forbindelse med den nye perm anente
udstilling. Den planlagte U nge-udstilling blev udsat grun-det arbejdet
med forberedelse af ny permanent udstilling på Mothsgården.

T id ligere direktør
fo rja g t- og
Skovbrugsmuseet
Jette Baagøe taler
ved åbningen af
’’Kongens skov
- folkets skov” på
Mothsgården.
(Foto: Ole Tage
H artm ann)
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Fra skovudstil
lingen: Efter
2. Verdenskrig
vandt motorsaven
indpas i skov
bruget. En
skovarbejder i
aktion. (Foto: Ole
Tage H artmann)

Ud over de planlagte arrangementer har der har været en del bestilte
arrangementer, eksempelvis en rundture på Sollerod Kirkegård, byrund
tur i Søllerød, rundvisninger i udstillingen, og skoleforløb. Helsingør bys
museer aflagde besøg i forbindelse med deres sommerudflugt. De fik en
rundvisning i udstillingen og spiste frokost i haven.

Fra skovudstil
lingen: Et populært
stop på skovturen
- Skovens folk
tjente lidt ekstra
ved at drive små
traktørsteder ved
embedsboligerne.
(Foto: Ole Tage
Hartm ann)
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Esther Grølsted
viser rundt ved et
sær-arrangem ent i
folkedragt
udstillingen på
M othsgården.
(Foto: Ole Tage
H artm ann)

Efter en intensiv slutspurt, hvor M useets frivillige snapsemestre,
Dorthe og Bjarne, fik hjælp til klargøring af flaskerne fra flere af Museets
medarbejdere, kom M othsgårdens valnøddesnaps på markedet første
søndag i advent. M useet fik en meget fin artikel i Frederiksborgs Amts
avis om snapseproduktionen, og den efterhånden traditionsrige snapse
jagt blev afholdt på Mothsgården.
Mothsgårdens skoletjeneste blev videreudviklet i 2017 - efter åbningen
af skovudstillingen blev der udviklet tilbud til skolerne vedr. denne
udstilling. Caféarealet på plænen ved Mothsgården blev udvidet, og der
blev plantet prydplanter. Der har i 2017 endvidere været fokus på udvik
ling af udearealerne, ikke mindst arbejdet med at etablere en historisk
have. Dette arbejde fortsættes i 2018, meget gerne i samarbejde med
frivillige.
Herudover har Mothsgårdens/Nyere tids personale haft travlt med
forberedelserne til den nye permanente udstilling, som påregnes åbnet
prim o 2018; sam m en med m edarbejdere fra H istorisk A rkiv er der
nedsat flere arbejdsgrupper, som skal detailprojektere udstillingen og
planlægge, hvilke genstande, der skal indgå, herunder hvilke genstande,
der skal indlånes fra andre museer og private aktører. Det historiske
baggrundsm ateriale for udstillingens formidling, herunder arkivalier,
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Fra skovudstil
lingen: Den
rekreative brug af
skoven spiller en
stor rolle i nutidens
skovforvaltning.
En langrendsløber
i aktion. (Foto: Ole
Tage H artm ann)

skal tilvejebringes og kvalitetssikres, der skal skrives tekster og der skal
tilvejebringes et adækvat kortm ateriale til den digitale form idling af
områdets udvikling gennem tiden.
V

ed b æ k fu n d e n e

Leder af Vedbækfundene Anne Birgitte Gurlev holdt d. 13. marts fore
drag om Vedbækfundene ved et arrangement i Vedbæk Stationshal for
nye Vedbækborgere og andre interesserede. Arrangem entet handlede
om Vedbæks historie. Borgmester, kulturudvalgsform and, forsvars
minister m.fl. var til stede.
Anne holdt ligeledes foredrag i forbindelse med Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnens generalforsam ling. Vedbækfundene
deltog i Hop og Rock d. 1. juni og Nærum Kulturdag d. 9. juni
Vedbækfundene deltog i løbet af 2017 i sp eed-d atin g arrangementer
med hhv. skolerne i Rudersdal Kommune og skolerne i Fredensborg
Kommune, med præsentation af årgangsforløb, hvorved Vedbækfundene
fik hvervet nye interesserede.
Der blev afholdt Aben Boplads på Vedbækfundene d. 3. september.
Det var en fin dag med solskin, og hele personalet var udkommanderet,
men der var desvæ rre ik ke m ange deltagere - h v ilk et m åske kan
tilskrives, at lokalavisen bragte omtalen af arrangementet to dage efter
arrangementet var afholdt.
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Aben Boplads på
Vedbækfundene.
Flinthugger
Andreas G rundtvig
Binder viser,
hvordan deltagerne
kan fremstille
deres egne flinteknive. (Foto: Anne
Birgitte Gurlev)

På Åben Boplads
på Vedbækfundene
kunne gæsterne
også lære at
frem stille deres
egne jægerstenaldersmykker.
(Foto: Anne
Birgitte Gurlev)
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E fterårsferie
arrangem ent på
Vedbækfundene
- arkæolog Sabine
T hrane viser,
hvordan man
udgraver et skelet.
(Foto: Anne
Birgitte Gurlev)

Den 6. oktober var der “Jagten på den kinesiske tråd” på Vedbæk
fundene og GI. Holtegaard - et fint arrangement med om kring 260 børn
og voksne.
Vedbækfundene havde en travl uge 42 med tilbuddet “Leg arkæolog
i efterårsferien”. Der blev sendt oplysninger ud til børnehaver, skoler og
skolefritidsordningerne. Der indkom bestillinger af 11 forløb tirsdag
fredag i efterårsferien med børnegrupper på om kring 25 børn hver.
Derudover kom der også børn og voksne i den alm indelige åbningstid,
og søndag d. 22. oktober var der familieomvisning.
Der blev også holdt foredrag og nissejagt på Vedbækfundene, nem lig
Stenalderkostforedrag d. 24. oktober og foredrag om Vold i jægersten
alderen d. 28. november. Nissejagten løb fra 18. november - 30. decem
ber, med det højeste antal deltagere nogensinde. 27 børnehavegrupper
deltog, og børnehaverne er generelt virkelig glade for tilbuddet.
Det er en indikation af Vedbækfundenes unikke status, at Fundene
løbende får besøg af universiteter, forskere, m useer mv. I 2017 fik
Vedbækfundene besøg af følgende:
Københavns Universitet (med de studerende, som på det tidspunkt
havde periodekursus om jægerstenalderen); Ruhr Universität, Bochum;
M artin L uther U niversität, H alle-W itten b erg; H elsingør M useum ;
K o m m u n alb estyrelsen for R u dersdal K om m une m ed led sagere;
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Københavns U niversitet igen (alle de nye studerende på Forhistorisk
og klassisk arkæ o lo gi, som kom på besøg i forbindelse med faget
“Introduktion til Arkæologi”) samt arkæolog, postdoctoral researcher
M aja Pasaric fra School of Archaeology Dublin, som forsker i emnet
“dyr i grave”.
H erudover var V edbækfundene involveret i arbejdet med pro
jekt Vedbækfundene tilbage til Vedbæk, i m useets tværgående for
m idlingsaktiviteter og i museets forskning (form idlingsm edarbejder
Sabine T hrane skrev en artikel om form idling af mesolitiske grave til
GRANSK). M edarbejderne har i 2017 deltaget i forskellige forskningsog form idlingssem inarer, samt Rudersdal Innovationscamp, F rivillig
børsen og seminar om Serviceinnovation.

Folkevandring mod Ridderholmen - fra den særdeles velbesøgte tu r til Næsset, hvor en
ny etape af K ulturslangen blev indviet. (Foto: Søren P. Petersen)
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M useumsleder Jon
Voss fortæller om
festivitas på
Furesøen under
turen til Næsset.
(Foto: Søren P.
Petersen)

Forfatter,
museumskonsulent
og tidligere leder af
Rudersdal M useer
N iels Peter S tillin g
fortæller om Søjlen
til ære for Handel
og Søfart på turen
til Næsset. (Foto:
Søren P. Petersen)
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H istorisk cykeltur i
Rude Skov, maj
2018. (Foto: Anne
Birgitte Gurlev)

I 2017 var der i alt 7590 besøgende på Vedbækfundene. 104 omvisninger/undervisninger og 40 grupper, der selv gik rundt. I tallet med de
40 grupper, der selv gik rundt, er også indeholdt vores nissejagter, som
er formidlingstilbud, men ikke egentlige undervisningsforløb.
F

o r m id l in g

på tvæ r s a f a f d e lin g e r n e

L an gt hovedparten af de p lan lagte arrangem enter og u d stillin ger,
herunder de skovhistoriske cykel- og v andreture blev gennem ført
i 2017. D er blev p lan lag t og gennem ført flere nye tilbud uden for
murene, herunder historisk cykeltur til Høje Sandbjerg og Femsølyng,
og vandring på Næsset i K ulturslangen-regi - samt sidste etape af de
kulturhistoriske vandringer i M ølleådalen i samarbejde med HistTop,
som blev gennem ført over to om gange med et stort antal deltagere.
H erudover en ny byvandring i Søllerød og en vandring i Vedbæk i
arkivregi. Der blev også indledt et samarbejde med kommunens Teknik
og M iljøafdeling om opsætning af infotavler ved en række historisk og
naturhistorisk meget interessante lokaliteter.
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M useet deltog endvidere i flere andre sam arbejdsarrangem enter,
eksempelvis Hop og Rock, Nærum Kulturdag, velkomstarrangement
for nye borgere.
E t v æ se n tlig t elem en t i M u seets fo rm id lin g s- og k o m m u n i
kationsindsats er hjemmesiden; her kunne vi i efteråret 2017 glædeligvis
introducere en helt n y - og både flot og funktionel - hjemmeside. Museets
arbejdsgruppe bestående af Anne Birgitte Gurlev, Anders Bank Lodahl
og M orten M einert Jensen fra hhv. Vedbækfundene, M othsgården og
Arkivet havde sammen med konsulenter fra K ultursekretariatet gjort et
meget stort forarbejde forud for lanceringen af hjemmesiden.
Endelig har Rudersdal M useer gjort en stor indsats for form idling
af P a rfo rc e ja g tla n d s k a b e t i N o rd sjæ llan d , som er U N E S C O verdenskulturarv - i 2017 form idlede vi således em net i forbindelse
med en udstilling (skovudstillingen på Mothsgården), tre foredrag ved
museumsleder Jon Voss, og fem historiske vandre- eller cykelture.
F

o r s k n in g

I 2017 indleverede m useum sinspektør ved Rudersdal M useer Anders
Bank Lodahl sin Ph. D. afhandling om Skodsborg Badesanatoriums
historie ved institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet.
Afhandlingen blev godkendt til forsvar, som finder sted primo 2018. Ph.
D. projektet er støttet af Augustinus Fonden.
Rudersdal M useer (H istorisk Arkiv) var medforfatter på en artikel
om planlæ gningshistorie i Rudersdal-om råde til en fagfællebedøm t
an to lo gi i reg i af H O K A - H ovedstadens A rkiver. A rtik le n blev
publiceret ved årsskiftet 2016/2017, og tæller med i museets forskningsoutput.
I 2017 færdiggjorde arkæolog og form idlingsm edarbejder Sabine
T h ra n e sin a r tik e l om fo rm id lin g a f ste n ald erg rav e på danske
museer, med udgangspunkt i Vedbækfundene. A rtiklen er udarbejdet
med henblik på publicering i første nr. af G RA N SK - forskning i
Nordsjællands Historie (et nyt, webbaseret, fagfællebedømt tidsskrift,
som skal udgives af M useum Nordsjælland, Furesø Museer, Helsingør
Kommunes Museer og Rudersdal Museer).
F ørste nr. af G R A N SK forventes at udkom m e i fo råret 2018.
U dgivelsen er blevet forsinket pga. om skrivninger af flere artik ler i
forbindelse med fagfællebedømmelserne.
På Rudersdal M useer arbejdedes der også på en artikel om Verdens
kulturarven i Jæ gersborg Dyrehave/Hegn, med fokus på bevarings-
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M otiv fra
Høsterkøb. M aleri
af H arald Pryn.
(Foto: Ole Tage
H artm ann)

aspektet. På længere sigt er flere andre artikler om forskellige emner,
såsom Ebberødgårds/Svaneparkens forsorgshistorie og fisk eriet i
Øresund, planlagt.
In

d s a m l in g

,

r e g is t r e r in g

o g b e v a r in g

I 2017 er der blevet indsam let et m indre antal genstande til M useets
sam ling. H eraf kan nævnes et antal tegl-tagsten fra teglværket T or
nevang i Birkerød, som vil indgå i den ny perm anente u d stillin g på
M othsgården (i “jord-rum m et”, som omhandler de prim ære erhverv
samt råstofudvinding) og et maleri af Harald Pryn med vintermotiv fra
Høsterkøb. M useet har også erhvervet et m aleri forestillende en statelig
dame iført et kniplingshovedtøj og sort kjole. Ifølge oplysningerne på
m aleriet skulle hun hedde madame Blik og være lærerinde i Høsterkøb.
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M adam Blik.
M aleri af Tim an,
1820. (Foto: Ole
Tage H artm ann)

M aleriet skulle være udført af en T im an i 1820. Problemet er im idlertid,
at der ikke var en skole i Høsterkøb i 1820, men kun i Ravnsnæs og
Birkerød. M useet er i færd med at undersøge, hvordan sagen hænger
sammen.
Endelig kan det nævnes, at Esther Grølsted efter et godt samarbejde
om særudstillingen “Folke-dragter til Hverdag og Fest” har skænket
sin meget fine sam ling af dukker med folkedragter i halv størrelse til
Rudersdal Museer, hvor de fremover vil blive anvendt i formidlingsøjemed.
Hvad angår registrerin gen , registrerer M useet fortsat sine gen
stande i det gamle system, Regin. Det nye registreringssystem , SARA,
som K ulturstyrelsen arbejder på at få indfaset på landets museer, kunne
ikke tages i anvendelse i 2017, idet en række stresstests viste, at systemet
endnu ikke var tilstræ kkeligt modstandsdygtigt over for spidsbelastnin
ger. V i håber, at SARA kan tages i anvendelse i 2018.
For så vidt angår bevaring, har 2017 været et turbulent år ift. Museets
magasiner. I H istorisk Arkivs magasin i N ærum Gymnasiums kælder
skete der i efteråret vandindtrængen med skimmelsvampeangreb til følge.
Skaden skyldtes en uautoriseret rørføring i kældermuren; ansvaret på
hviler entreprenøren. Efter konsultation af Bevaring Sjælland blev der
udarbejdet en plan for flytning af arkivalier og renovering af magasinet,
som iværksættes i 2018.
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Desværre blev der i slutningen af året - formentlig som følge af som
merens og efterårets meget våde vejrlig - konstateret en for høj luftfugtighed
og skimmelsvampe-sporer i dele af Dronninggård-magasinerne. Bevaring
Sjælland blev taget med på råd, og der blev opsat affugtere, som har nedbragt
luftfugtigheden til normalt niveau. Magasinernes indhold skal formentlig al
ligevel flyttes pga. en gennemgribende ombygning af hallerne og kældrene,
hvorfor Museet er gået i gang med at sondere terrænet for at finde nye maga
sinfaciliteter, det være sig internt i kommunen og/eller eksternt.
Der har dog også været glædelige nyheder på magasinfronten i 2017:
H istorisk Arkiv har nu i en længere periode haft indleveringsstop for
fysiske arkivalier (kommunale) grundet manglende magasinplads, men
dette problem kan heldigvis nu afhjælpes, idet langt hovedparten af
den tørre og gode kælder under det gam le posthus i Birkerød stilles
til rådighed som magasinplads. Dette medfører naturligvis en opgave
med at planlægge indretningen af kælderen til arkivmagasin, herunder
udarbejdelse af budget og tidsplan.
A

r k iv a r b e jd e t

H isto risk A rkivs daglige arbejde b estår fo rtrin svis a f in d sam lin g,
registrering og tilgængeliggørelse af arkivalier, herunder behandling af
diverse henvendelser. H istorisk Arkiv har i 2017 endvidere fortsat det
løbende arbejde med gravminderegistrering.
Arkivet modtog før det nævnte indleveringsstop en hel del afleverin
ger i papir fra det kommunale område i 2017, eksempelvis skattesager,
herunder selvangivelser for 1969 og 1979, en aflevering fra K ultur
sekretariatet, børnesager m.m. fra Skolehjemmet Skovly og ikke mindst
personalesager. I alt modtog Arkivet om kring 100 hyldemeter arkivalier
på det kommunale område. Derudover kom der også en masse småafleveringer på det lokalhistoriske område.
Arkivets it-arkivering: H er blev test af system et Bosted igangsat,
tests forventes at afsluttes i foråret 2018. Arkivet igangsatte på ny det
afleveringsforberedende arbejde med systemet Acadre, men projektet
måtte desværre sættes på pause, da der viste sig flere fejl i Acadre, hvor
en opgradering af Acadre var nødvendig før en arkivering. En opgrade
ring forventes at finde sted i maj-juni 2018. Derudover har Arkivet også
arkiveret en række KM D-systemer, herunder KMD Institution, KMD
ØS, KMD Børn og Voksne, KMD Opus Økonomi og KMD Structura
Byggesag.
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Fra åbningen af
H istorisk Arkiv i
Nordlængen ved
biblioteket i
Nærum . (Foto: Ole
Tage H artmann)
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Hvad angår forespørgsler til Arkivet, har der især været mange efter
åbningen af Arkivet i Nordlængen. Ud over de løbende arkivopgaver har
tilvejebringelsen af illustrationer til Søllerødbogen og i særlig grad til Niels
Peter Stillings kommende værk om Rudersdal Kommunes historie fyldt
godt i arkivlandskabet i 2017; her har arkivmedarbejderne tilvejebragt en
meget stor mængde gode illustrationer til den med spænding imødesete
bog.
Arkivudstillingen om Søllerød Jazzklub blev vist på Nærum skole, i
Birkerød administrationscenter, på Nærum Bibliotek og på Kulturcenter
M ariehøj i 2017.
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r k iv e t s

f l y t n in g

t il

N

o r d læ n g en

Der blev arbejdet med nedpakning af arkivalier, bøger og kontorer fra
ultim o juli, og arbejdet med ombygning af Nordlængen til arkiv gik i
gang ultimo august.
Selve flytn in gen fandt sted den 18. septem ber, hvor H olte F ly t
klarede det hele på en formiddag. Både før og efter gjorde Arkivets
medarbejdere et meget stort arbejde med at pakke/pakke ud og stille på
plads.
Sidste del af p ro jektet in deb ar også et stort arbejde m ed at få
“flettet” Arkivets bogsam ling og Mothsgårdens bogsamling sammen i
Nordlængen - sidstnævnte var på magasin og blev opstillet i container
ved Nordlængen forud for opstillingsarbejdet.
Den 10. november kl. 15.00 åbnede Historisk Arkiv så for publikum
i Nordlængen! Det har været en glæde at se, hvordan flere borgere er
nysgerrige over og besøger de nye og mere tilgængelige arkivfaciliteter
m ed den fin e b o g sam lin g - et fæ nom en, R u d ersd al M u seer v il
understøtte og udvikle i de kommende år.
K

a p it e l

8 -

a r b e jd e t

I fo rb in d else m ed R udersdal M u seers lovfæ stede v areta g else af
kapitel 8-opgaverne inden for nyere tid, gennem går M useet løbende
b yg gesag slister og lokalplanudkast mv. fra R udersdal K om m unes
byplanafdeling, ligesom M useet tager del i forberedelsen af fredninger,
kom m uneplan mv. M u seet arb ejd er her for at sik re kom m unens
fysiske, k u ltu rh isto risk e væ rd ier, både hvad an g år b y g n in g e r og
sammenhængende kulturm iljøer.
Kapitel 8-arbejdet er et både vigtigt og særdeles omfattende arbejde.
Rudersdal M useer har siden 2013 arbejdet på at optimere samarbejdet
med Byplan, således at M useet så vidt m uligt orienteres i god tid om
alle relevante projekter og planer, hvorefter museet - efter forudgående,
afk laren d e drø ftelser m ed B yplan - afgiver tilk en d eg iv elser eller
indsigelser, hvor det måtte være nødvendigt. I 2017 behandlede M useet
således et rekordstort antal sager. Den generelle ud v iklin g i kapitel
8-arbejdet kan ses af nedenstående statistik.
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M useets behandling a f b yggesa ger vedr. b eva rin gsvæ rd ige b ygn in ger i henhold
til m useu m sloven s kapitel 8:
________________________________ 2014
- antal nye sager
96
- antal tilkendegivelser
7
- antal lokalplansbehandlinger1
10

2015
160
14
18

2016
232
22
19

2017
406
64
41

' I lokalplaner e r indeholdt: G odkendte lok alplaner o g lokalplanforslag, som sagsbehandles i fl e r e
sta d ier; K om m u n ep la n er o g k om m uneplantillæ g, sam t fred n in g er.
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Årsberetning for Historisktopografisk Selskab for
Søllerødegnen 2017
AfAnita Mikkelsen

75 års ju b ilæ u m

En årsb eretn in g for 2017, året, hvor H istorisk-topografisk Selskab
havde 75 års jubilæum , må helt n atu rligt og også af hensyn til de af
vore medlemmer, der ikke kunne deltage, indeholde et fyldigt referat af
jubilæet. Den festlige afholdelse foregik i Søllerød Sognegård, hvor så
mange afvore arrangementer normalt finder sted. Af Søllerød Tidende fra
1942 fremgår det, at den konstituerende generalforsam ling fandt sted den
27. februar, og det var naturligvis også dagen for vores “Lokalhistoriske
Jubilæum sfest”. Indbydelsen og aftenens program var et indstik i N Y T
og kan ses her på siden. M in jubilæ um stale som formand fandt jeg
passende at indlede med et historisk tilbageblik i form af et citat fra den
første artikel i den første Søllerødbog udgivet i 1942 og skrevet af en af
egnens fornemste historieskrivere, Eiler Nystrøm:
“S øllerød K o m m u n e h ø r er til de srnukkeste E gne i N ordsjæ lland - et
Stykke dansk Natur, h v o r hele d et Ødanske Landskab e r repræ senteret i sine
forsk ellige Varieteter. M od syd g iv e r M ølleåen m ed sine sivkransede B redder
en P røve på sm ilen de dansk A-Idyl, i Vest lig g e r Furesøen som R epræsentant
f o r dansk Indsø-N atur. I E gnen om k rin g N ærum e r d er en dnu A germ ark
o g K lø v er en g e, u d e m o d Ø st l i g g e r d en b eu n d red e Ø resundsk yst. O gså
N ordsjællands m æ g tig e Skove e r d e r rig elige R ester a f - D en m ajestætiske
J æ gersb o rg D yrehave, den skønne Bøllem ose, Geelsskov o g den lille S øllerød
Kirkeskov, d er stem m er S indet højtid sfu ld t... ”.
Og det er netop den egn, vi har fået overgivet, og den egn, som
Selskabet har fået som opgave at passe på og videregive viden om - hvad
Selskabet også har forsøgt i de sidste 75 år.
M eget er ændret i disse 75 år, men i hovedsagen har vi kunnet være
med til at fastholde dette unikke områdes historiske monumenter og
omgivelser, der i deres oprindelse var - og stadig er 6 landsbyer plus Holte,
adskilt af markante grønne områder. Samtidigt er egnen gået hen og blevet
et moderne samfund i tæt kontakt med København og nu i de sidste 10 år
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Invitationen til
75-års jubilæet.
(Foto: Peter R.
Lassen)

med Birkerød som en del af Rudersdal Kommune. Dette er dog sta
dig den væsentlige genstand for Selskabets virke, konkretiseret i vores
formål: “At ...Vække interesse f o r og udbrede kendskab til vores egn s historie,
topografi og kulturelle fo rh o ld og støtte hvad d er gøres f o r at udvikle og bevare,
hvad d er kan have historisk og æstetisk væ rdi...”
Det formål kan jeg godt være bekendt at sige, at det har skiftende
bestyrelser levet op til i 75 år. U tallige er de arrangementer, der er blevet
afholdt. Det har været foredrag, byvandringer, besøg ved og inden for
spændende huse, udflugter og meget mere. Ikke mindst har vore årbø
ger, Søllerødbøgerne i høj grad været af betydning for at kunne udbrede
kendskabet til denne egn, dens historie og topografi.
75 år - det er mange år - og det er en gammel forening — men jeg
vil påstå, at den stadig er ung - er fulgt med tiden, fornyet sit udtryk,
i bogudgivelserne, i vores blad N Y T f r a lok alhistorien, i brug af m ail
og i høj grad gennem vores flotte hjemmeside. Historisk-topografisk
Selskab har formodentlig også haft en styrke i den kontinuitet, der har
præget bestyrelsen. De 75 år har kun kunnet mønstre 6 formænd - den
første finansbogholder Hans Bjarne, der endda kun var formand 4 år, da
han pludselig døde. Alle efterfølgende formænd: Hans Ellekilde, Roar
Skovmand, Erik Helmer Pedersen, Palle Schiff og jeg har alle bestridt
posten 10-20 år. Det behøver dog ikke at fortsætte.
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Formanden holder
jubilæum stalen.
(Foto: Søren P.
Petersen)

Selskabet har også i sig selv en historie. Det er ikke tilfældigt, at det
blev stiftet i 1942 for 75 år siden under 2. Verdenskrig og den tyske be
sættelse af Danmark. En tid, hvor det var væsentligt at holde fast ved sin
identitet, hvad der var dansk, det nationale, og hvad lå nærmere end den
lokale egn, hvor man boede og dens historie.
Lokalhistorie kan have flere former. Væsentlig er det, hvis den lille
lokalhistorie kan sættes ind i den store, f.eks. i D anm arks historie,
Europas eller i Verdens. Ofte tilstræber vi dette på denne egn, når det
giver mening.
I min tale omtalte jeg i øvrigt arbejdet i vort bevaringsudvalg, et meget
væsentligt udvalg og ligeledes vores deltagelse i det Partnerskab, der er
skabt mellem de historiske foreninger og kulturafdelingen i kommunen
med det fine formål at bevare kommunens monumenter. Her har vi taget
initiativ til at få opsat, hvad vi har kaldt “de talende monumenter”: skilte
med telefonnumre, hvor man kan ringe op og få fortalt om stedet, hvor
man står, om historien og de mennesker, der havde boet her før os. Sidst
men ikke mindst fremhævede jeg vores væsentligste samarbejdspartner
Rudersdal M useer og det fine samarbejde, vi har og altid har haft helt
tilbage til initiativet til oprettelsen af det første museum i kommunen.
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Borgmester Jens
Ive og formanden
Anita M ikkelsen
ved jubilæum s
festen. (Foto:
Søren P. Petersen)

N iels Peter S tillin g
holder aftenens
causeri i anledning
af jubilæet. (Foto:
Søren P. Petersen)
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H elt afsluttende var der
en direkte henvendelse til
jer, vore m edlem m er, der
gen n em r ig t ig m an ge år
har fundet det væsentligt at
støtte det arbejde, der gøres
i Selskabet. Det er dejligt, at
vi med hinanden kan fejre
de første 75 år. Jeg fandt det
relevant at slutte m in tale
med et Johannes V. Jensen
citat, som jeg holder meget
af: “K un d en , i h vem fo rtid en
e r s tu v e t op, h a r f r a g t in d i
frem tid en
Efter min tale fulgte en
m eget sm uk tale af b o rg
m ester Jen s Ive med m e
gen stor ros til vores S el
skab. D erefter ta lte også
m useum sleder Jon Voss om vores fine sam arbejde om krin g lo k al
historien og med ønske om dets fortsættelse. Niels Peter Stilling, vores
m angeårige og enestående redaktør af Søllerødbogen holdt et under
holdende causeri over de forløbne 75 år. Ind im ellem blev der skabt

De nye bannere om Selskabet blev frem stillet af Idon Grafisk til jubilæet. Foran ses
arrangem entsudvalget, fra venstre: Anita M ikkelsen, Carsten Eriksen, Georg Lund og
Sanne Rud. (Foto: Søren P. Petersen)
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en dejlig stem ning med musik, dels ved organist Claus Lyngbye og
C hristine Reuthers sang, samt med Torsten Søgaard ved flygelet, der
knyttede hele aftenen sammen. Overraskende dukkede “et ukendt” og
lettere forvirret medlem op og kom med morsomme synspunkter på
vore arrangem enter og Selskabet - udført af vort bestyrelsesm edlem
Sanne Rud. Sognegården var smukt pyntet med blomster og to store
bannere ophængt fra gulv til loft frem stillet til lejligheden af Peter Las
sen, Idon Tryk. De var en illustration af nogle af Selskabets mangfoldige
aktiviteter.
A

Tokai
U niversitet

F ortæ llin ger fr a
v o r egn

Set. P etri

Ø verød
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r r a n g e m e n t e r

Efter vores meget vellykkede 75 års jubilæum var det første arrange
ment et besøg på “V ikingehøj”, som er det japanske hovedsæde i Europa
for Tokai University. Det har siden 1970 haft til huse i Ludvig Bramsens
gamle strandvejsvilla fra slutningen af 1800-tallet i Vedbæk. Her for
talte vor tidligere arkivar Lars Bo Hansen om husets historie og Jakob
Sky t Jensen fra universitetet om Tokai og dets tanker, som er meget in 
spireret af Grundtvig. Der var en fin rundvisning også i det spændende
japanske tehus, som ligger i haven ud til Strandvejen. Der var flere, som
gerne ville have været med til dette arrangement, flere end pladsen til
lod, så det blev gentaget til efteråret.
Ved foredraget “Fortællinger fra vor egn” var der til gengæld mere
plads i Sognegården, og mange, rigtig mange havde lyst til at høre Niels
Peter Stilling fortælle udvalgte afsnit fra sin nye bog “Rudersdalegnen i
Danmarkshistorien”, som er undervejs. Det blev en spændende og me
get underholdende aften, både med facts om lokalhistorien, men også
med digteriske indslag om de mennesker, som måske har levet her. Den
store tilslutning til dette arrangement var i det hele taget betegnende for
alle de udflugter, besøg og foredrag, som vi har kunnet tilbyde medlem
merne i år.
Besøget til den ældre del af København, Gammel- og N ytorv og
Set. Petri Kirke var stærk overtegnet og blev derfor også gentaget. Det
blev indledt med en lille byvandring i det, der hører til det allerældste
del af byen ved Vor Frue Kirke, Nørregade og Gammel Torv, hvor jeg
fortalte om de mange historiske begivenheder, der knytter sig til stedet.
Derefter var der besøg i Set. Petri, ikke mindst i gravkapellerne, som
kirkens guider viste rundt i.
En dejlig majdag blev medlemmerne tilbudt at se og høre alt om
Øverød og denne bydels mange spændende steder og bygninger, som

Bystævnet i
Øverod,
udgangspunktet for
byvandring i
Øverød. (Foto:
Søren P. Petersen)

H enriksholm

man ikke altid er opmærksom på, når man passerer stedet på vej til for
eksempel Holte. Det var Niels Peter Stilling som med udgangspunkt i
Bystævnet fortalte om stedets landbohistorie. Dernæst gik turen bl.a.
ned til Suhm s K ilde. K ilden har taget navn efter historikeren P F.
Suhm, der ejede et lyststed i hjertet af Øverød i slutningen af 1700-tallet. K ildeudløbet er nyistandsat og ligger smukt ved Søllerød Sø. En
ekstra oplevelse viste sig, da den nuværende ejer af det kønne hus Fredensdal venligst gav os mulighed for at se huset tæt på og ligeledes gå
rundt i 1700-tals haven med dens skulpturer og søudsigt. Tak for det.
Turen gik derefter ad Søbakkevej forbi smedens hus gennem 100 år og
sluttede ved Drewsens Hospital og Prinsesseskolen.
Axel Bredsdorff holdt et spændende foredrag om Henrikholms hi
storie, og det blev afholdt på Kulturcenter M ariehøj og havde samlet
rigtig mange tilhørerne. I foredraget fulgte man udviklingen i landska
bet helt fra Vedbækfundene og frem til begyndelsen af 1900-tallet, hvor
den nuværende hovedbygning på H enriksholm blev opført. Der blev
især sat fokus på ejerne, sognerådsformanden von Rosen i slutningen
af 1800-årene og grosserer Carl M elchior og hans fam ilie i 1900-tal-
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Henriksholm.
Foto: Elise von
Rosen med nogle af
sine børn på
verandaen, ca.
1890. (HA)

Besøg på Strandm øllen. (Foto:
Søren P. Petersen)
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^ets første halvdel. Efter 2. Verdenskrig blev ejendommen overtaget af
staten, der etablerede “Flyvestation Vedbæk” i det område, der i disse år
omskabes til et stort, nyt boligområde.

Et spændende kig
nede i kælderstuen
i direktørboligen.
(Foto: Søren P.
Petersen)

Birkerød

“K ongens skov folk ets skov’’'

Den annoncerede som m ervandring om kring Strandm øllen med
Jon Voss og Søren Pedersen kom til at forme sig noget anderledes, end
den var planlagt. Det var lykkedes m ig at skaffe Selskabet adgang til
et besøg indenfor i Strandmøllen. Det blev en stor oplevelse at se ikke
alene virksomheden og Mølleåens forløb gennem bygningerne, som det
fungerer i dag, men også som noget særligt at se de gamle mødeloka
ler. Oven i købet åbnede stedets vidende og meget venlige portner den
gamle hovedbygning, som står som den så ud i begyndelsen af 1900-tallet med møbler, tapeter osv. Det betød til gengæld, at en stor del af den
øvrige tur måtte udgå. Det blev indhentet i løbet af efteråret.
Efteråret indledtes med en tur i vor nordligste del af kommunen,
hvor K im Sørensen, der er form and for Blam og ak tiv i Birkerød
L okalhistoriske Forening fortalte om Birkerød. K im Sørensen har
netop forfattet et meget fint lille hæfte, “Huse i Birkerød Hovedgade”.
V i fik fo rtæ llin g e n om husenes h isto rie fra M an tiu sg ård en over
Majpladsen, gennem Hovedgaden ned til området ved det gamle rådhus
- for mange af os ny indsigt.
Senere i septem ber fu lgte et skovhistorisk foredrag. Rudersdal
Museer havde i maj åbnet en særudstilling på Mothsgården: “Kongens
skov - folkets skov”. En udstilling om vore herlige skove i Nordsjælland
og den historie, der knytter sig særlig til kongernes parforcejagt. Det var

203

M ølleåen

Et af de mange
billeder fra
foredraget
’’M iddelalderen i
Rudersdal”, her
kalkm aleriet i
Søllerød Kirke.
(Foto: Niels Peter
Stilling)
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museumsleder Jon Voss, der først holdt foredrag i Søllerød Sognegård
om emnet og siden viste udstillingen på museet frem for medlemmerne.
T uren i jun i til Strandm øllen fik som om talt et andet forløb en
egentlig tænkt, men det indhentedes i oktober. Her gik medlemmerne
den sidste del af turen langs M ølleåen. Vi har fulgt M ølleåen og dens
historie over en lang række arrangementer. Desuden var der lejlighed til

Folkedragter

R ådhuset

M iddelalderen i
R udersdal

at høre om Springforbiplanen og Beens Bænk” med mere. Det var igen
Søren Petersen og Jon Voss, der fortalte og viste vej.
I oktober viste dragtkonsulent Esther Grølsted sine fine egnsdragter
frem for medlemmerne på udstillingen: “Folkedragter til Hverdag og
Fest” på M othsgården. Det var håndlavede dragtfigurer i V2 størrelse,
som gav et billede af variationerne fra egn til egn af dette interessante
kulturområde.
Rudersdal Rådhus har været under renovering fra anden halvdel
af 2017 og frem. M edlemmernes mulighed for at se denne renovering
indefra og høre om rådhusets tilb livelse af Anne Lene Jørgensen,
arkitekt og leder af renoveringen, var planlagt til slutningen af oktober,
men desværre blev arrangementet aflyst samme dag på grund af sygdom.
Besøget gentages 1. februar 2018.
“M iddelalderen i R udersdal” var titlen på N iels Peter S tillin g s
foredrag i november. Det var med udgangspunkt i det store, nye værk
“Rudersdal i Danmarkshistorien”, som Niels Peter Stilling arbejder på,
og som udkommer i 2018. I aftenens løb blev vi præsenteret for noget
af det, der er sket i de første 10.000 år, hvor vores egn har været beboet
- de ældste byer Nærum og V irum , kirkens indflydelse, bispens borge,
kongemagten, pesten - Det blev en spændende aften, hvor rigtig mange
lyttede på.
Arets sidste arrangement var en gentagelse af besøget på “V ikingehøj”, det tidligere landsted på Strandvejen, hvor nu “Tokai U niversity”
siden 1970 har ligget. Arrangem entet var meget overtegnet, så derfor
blev det gentaget. Det var igen et
interessant besøg for vore medlem
mer.
Se

Det fantastiske
Trelleborg, som var
et mål for
sensommer
udflugten. (Foto:
Nationalmuseet)

n so m m e r u d flu g t e n

Arets sensommerudflugt bragte os
i år tilbage til vikingetiden, hvor vi
besøgte to ringborge, “B orgring”
ved Køge og “Trelleborg” ved Sla
gelse. B o rgrin gen er nyudgravet
fra 2014, og der graves stadigvæk.
Fra en høj udkigsplatform fik man
et fint indtryk af dette borganlæg,
som sandsynligvis ikke var i brug
i læ ngere tid, men måske i højere
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Set. Bendts Kirke i
Ringsted er en af
Danmarks skøn
neste middelalder
kirker. V i besøgte
den på sensommer
udflugten, hvor
Niels Peter S tillin g
viste rundt i
middelalderens
kongelige grav
kirke. (Foto: Niels
Peter Stilling)

grad var en magtdemonstration. Trelleborg derimod er et langt større
anlæ g fra ca. 980, H arald Blåtands tid. N iels Peter S tillin g, som var
turens guide, viste undervejs rundt i den storslåede Set. Bendts Kirke
i Ringsted. Kirken, som siden Valdemar den Store i 1170 byggede den,
har været gravkirke for højmiddelalderens konger. Søndagsfrokosten
blev nydt på Gyrstinge Skovkro, og den fine tur afsluttedes med et be
søg i Tårnborg Kirke og den nærvedliggende borgvold ved Korsør Nor,
hvorfra også udsigten er usædvanlig smuk.
G

e n e r a l f o r s a m l in g e n

H elt i overensstem m else med vore v ed tæ gter blev årets ordinæ re
generalforsam ling afholdt i maj måned, den 30.maj. Atter i år valgtes
Kaj Elkrog til dirigent, og generalforsamlingen forløb som sædvanligt i
god ro og orden. Søllerødbogen 2017 nåede at blive færdig til dagen og
kunne vises frem, En flot bog på næsten 250 sider, og der blev udtrykt
en stor tak til Niels Peter Stilling som redaktør og til alle bogens for
fattere, som også udfører dette store arbejde friv illig t. Form anden
fremlagde årets gang i beretningen, de mange arrangementer, møder
og aktiviteter, som bestyrelsen havde stået for i det forløbne år med
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bemærkninger til forløb og indhold. Kasserer Verner Hylby gennemgik
det uddelte regnskb for 2016 og budget for 2018. Regnskabet viste et
underskud på 54.819,91 kr. til trods for tilskuddet fra Kommunen på
35.000 kr., Forslaget om at forhøje kontingentet fra 250 kr. til 290 kr. pr.
husstand blev vedtaget, hvilket ville betyde, at budget for 2018 ville vise
et resultat på 0 kroner. Såvel formandens beretning som regnskab for
2016 og forslag til budget for 2018 blev vedtaget.
T il bestyrelsen genvalgtes Georg Lund, Sanne Rud, Steen Pedersen
og Verner H ylby og nyvalgtes H enriette Gøtstad, til suppleant Erik
T rudsø Jesp ersen , til revisor genvalgtes L is V orsting. C arl Steen
B erggreen havde ønsket at træ de ud af b estyrelsen og blev takk et
m eget for sit arbejde for S elskab et. T il sidst præ sen terede N iels
Peter S tillin g Søllerødbogen 2017. Efter generalforsam lingen holdt
M useum sinspektør Anne B irgitte G urlev foredraget: “N yt om det
gamle fra Vedbækfundene”.
A

N ærum
K ulturdag

n d r e a k t iv it e t e r

A re t i b e v a rin g s u d v a lg e t h a r ik k e budt på u d fo rd rin g e r fra de
k o m m u n ale lo k alp lan er. U d v a lg e t h ar d erfo r set på R u d ersd al
K om m une’s ark itek tu rp o litik, som kan ses og hentes på Rudersdal
Kommune’s hjemmeside. Værket kan ses i relation til de m uligheder
man som borger har inden for regelsættet, når der skal bygges privat.
M eget kunne ønskes anderledes, men det ligg er ikke i vores regi at
gå i dialog om dette, når gadebilledet ændres af nye bygninger. Det
overvejes i udvalget om vi på nogen måde kan komme nye lokalplaner
i forkøbet med historiske oplæg, eller skal nøjes med at se på. Vi er på
ingen måde myndighedernes forlængede arm og har ingen indflydelse
på private ejendommes anliggender, som det har været tilfæ ldet med
en ejendom på Egebækvej, hvortil vi har fået flere henvendelser fra
medlemmer i foreningen. Så alt i alt er der stille i udvalget, hvor vi i
stedet prøver at tænke i visioner for fremtiden.
Nærum Kulturdag blev afholdt for 3. gang og har fundet sin form
med flere deltagere og indslag. Selskabet havde en fin pavillon med vores
banner med billeder, der beskrev vores arbejde. M ange var interesserede
i Selskabets virke og ikke mindst vores netop udkomne Søllerødbog,
som kunne vises frem.
Lørdag den 2. september afholdtes Rudersdal folkemødedag på Havarthigården. Vi deltog i denne festlige og farverige dag med en stand,
der var flot markeret med bannerne fra jubilæet og vores publikationer,
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Partnerskabet til
b eva rin g a f vore
m on u m en ter

R udersdal
K ulturparaply

ikke mindst årets søllerødbog, og mange interesserede kom forbi.
Partnerskabet om kring egnens monumenter har også i år afholdt
en række givende møder, hvor der blandt andet har været drøftet hvor
og hvornår QR-koder kunne opsættes ved monumenterne. Arbejdet er
blevet forsinket, fordi Rudersdal Museer har fået ny hjemmeside og QRkoderne skal kunne korrespondere med denne. Det blev bestemt, at de
som en begyndelse skulle opsættes ved Axel Jerniths, I.P.E. Hartm anns
og H enrik Gerners mindesten. N år disse er på plads, kan der trykkes
nye og reviderede monumentbrochurer - der er i øjeblikket mangel på
disse populære hæfter til spadsereturene. Der er desuden planlagt en
større fondsansøgning, som skal omfatte monumenterne ved Næsseslottet under et og tillige skal inddrage Eremittens grotte i Piils Skov.
M ange af monumenterne trænger alvorligt til en istandsættelse m.m.
Det store projekt med kirkegårdsregistreringen er afsluttet, og oplys
ningerne om gravstederne skal lægges på Rudersdal M useers hjem 
meside. Der har desuden i årets løb været arbejdet med Kulturslangen
- ruten fra Næsseslottet til Vedbæk. Selskabet har i år deltaget aktivt
i lanceringen af turen om kring Næsseslottet. Niels Peter S tillin g var
sammen med Jon Voss guider for ca. 150 interessere borgere på turen
den 12.november - en stor succes.
Selskabet har også i år været medlem af Rudersdal Kulturparaply.
D enne fæ lles platform for k u ltu re lle fo ren in ger i kom m unen er
repræsentant for alle foreningerne i de aktiviteter, der skabes på tværs
i kommunen, som for eksempel Vedbæk Havnedag, Nærum Kulturdag
sam t Birkerød k u ltu rn at og som m erkoncert på N æ sseslottet, som
K ulturparaplyen alene står for. I Vedbæk Havnedag deltog Selskabet
ikke i 2017.
D

o n a t io n e r

Selskabet er i årets løb blevet begunstiget med et par pengegaver. Di
rektør H ans Cohn s Jubilæ um slegat betænkte Selskabet med 50.000
kr. med denne begrundelse: “A/S Dansk H attefabrik blev beskrevet i
en længere artikel i Søllerødbogen 2005 og bestyrelsen har fundet det
naturligt at støtte det meget fine lokalhistoriske arbejde, der udføres af
Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen.” Den fine artikel er
skrevet af Torben Senn. Desuden har “Søllerød Teatervenner” givet
Selskabet en gave på 10.000 kr. i anledning af 75 års jubilæet, som til
lige- med en bevilling fra Rudersdal Kommune på 3.000 kr. er brugt til
afholdelsen af jubilæet.
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B o g u d g iv e l se r o g m e d l e m s k o m m u n ik a t io n

en
2017

Hvert år har vi haft den tilfredsstillelse at kunne udgive en ny Søllerød
bog. Det er atter i år blevet til en flot bog om Søllerødegnens historie.
Arets Søllerødbog på 230 sider er som sædvanligt redigeret meget pro
fessionelt af vores redaktør Niels Peter Stilling. Bogens forside prydes
af Carlo Hornung-Jensens maleri af Søllerød Kirke og kirkegård, og det
signalerer lidt om, hvad et par af bogens artikler omhandler. Første ar
tiklen er om “Præsteskriverier”, skrevet af Torsten Søgaard fra Trørød.
Det drejer sig om fem af vore “litteræ re” præster fra Søllerød, der mel
lem 1587 og 1799 fik publiceret deres skrifter om kristendommens ud
vikling efter reformationstiden. Senere i bogen fortælles historien om
Søllerød Kro, der ligger lige over for
kirken. Hans Krøyer, som
er forfatter til den lange
artikel, er født og opvok
set på M othsgården og har kaldt den
n morfar var opvarpå Søllerød K ro”,
er en artikel, der
fin t tid sb ilaf tre g en eraliv om kring
G adekær
det meste
1900 tallet.

S ø lle rø d b o g e n

2017. (Foto:
Peter R. Lassen)
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Websiden

“N yt f r a
L okalhistorien”

M ailservice
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M ed H ans-O le K ettin g, fra Gl. H olte, b ringes vores egn også
ind i verdenshistorien. Det er artiklen “D anm arks D arw in”, n atu r
forskeren Japetus Steenstrup, og hans epokegørende undersøgelser
af m oselagene i GI. H olte i 1830’erne. Steenstrups analyser kom til
at danne fundam entet for den moderne arkæologi og opdelingen af
oldtiden i forskellige perioder. O rganist ved Søllerød Kirke, nærum borgeren Klaus Lyngbye, er forfatter til artiklen om de komponister,
der har haft tilk n ytn in g til kommunen. A rtiklen , der er baseret på
et foredrag holdt i vores Selskab i 2016, handler både om fortidens
store komponister som I.P.E. H artm ann og G rieg og nulevende som
N iels la C our og Poul Ruders. E ndelig fo rtæ ller C h ristian R einhold fra Vedbæk en spændende historie om de dram atiske dage ved
1. Verdenskrigs ud-brud i august 1914, hvor en væsentlig del af den dan
ske sikringsstyrke blev placeret på vor egn.
De fleste tropper blev indkvarteret privat, og det medførte naturligvis
en del problem er, som dog blev lø st til de flestes tilfred sh ed . T il
å re ts S ø lle rø d b o g h ø re r i å r en n e k ro lo g over a rk iv a r o g tid l.
bestyrelsesmedlem i vor forening, M orten Trommer, der døde kun 62
år gammel i 2016. Nekrologen er skrevet af Niels Peter Stilling, der har
kendt M orten siden 1973. Søllerødbogen afsluttes som sædvanligt med
årsberetninger fra Rudersdal M useer og Historisk-topografisk Selskab
for Søllerødegnen.
N æ stform and Søren P. P etersen, som er w ebm aster for vores
hjem m eside w z v w .h is tto p .d k x h ar g iv et hjem m esiden fo rsk ellige
fine æ ndringer i 2017. H er læ gges program m er og tilbud ind, vort
medlemsblad “N y t” kan ses i kort form og man kan nyde de mange
lokalhistoriske, smukke m alerier fra vor egn. Hjemmesiden er enkel
at gå til. På hjemmesiden kan man også se mange øjebliksbilleder fra
de seneste udflugter, fra alt det vi har oplevet ved arrangem enterne.
V æsentlig er det, at man kan søge på artik ler og forfattere, som har
bidraget til Søllerødbogen siden 1942.
M edlem sbladet “N yt fra L okalhistorien” har vi som de tidligere
år valgt at sende ud, så medlemmerne har det i hænde ca. 1. februar
og 1. september. I bladet findes som altid en omtale af de historiske
a rran g em en ter, m ed lem m ern e tilb y d e s d et p ågæ ld en d e h alvår.
D erudover har vi i de seneste num re haft m indre lo k alh isto risk e
artikler, hvor emnet blev set i et lidt bredere perspektiv.
M ails sendes til alle, der har tilknyttet sig vores mailservice - helst
skulle det gælde alle medlemmer, da det er en fin form for kontakt.
Ad denne vej kan vi gøre opm ærksom på arrangem enter og andet

af lokalhistorisk interesse. D et v ille være ønskeligt om endnu flere
ville tilm elde sig m ail-udsendelsen. Det kan gøres på hjemm esiden
w w w . h istto p . dk
Selskabet har også i årets løb haft en fin kontakt til kulturafdelingen
i kom m unen, til R ud ersd al K om m une i det hele tag et. F ørst og
fremmest har vi sat pris på vores frugtbare og gode samarbejde med
R udersdal M useer i alle dets afdelinger. M od slu tn in gen af 2017
valgte vores sekretær gennem en række år, Birgit Simonsen, at gå på
pension, og Selskabet siger hende hermed tak for mange års arbejde.
Sekretæ rarbejdet for vor forening vil fremover blive varetaget af en
af vore medlemmer, som m useet stiller en arbejdsplads til rådighed
for. Rudersdal Kommune har ydet Füstorisk-topografisk Selskab et
d riftstilskud på 35.000 kr., og det siger vi tak for. V i tillad er os at
betragte det som en anerkendelse af den indsats på kulturom rådet i
kommunen, som mange frivillige i vores forening yder, ikke alene for
de over 900 husstande, der er medlemmer af Selskabet, men også over
for andre borgere i kommunen, til hvem der tilbydes en række af vore
arrangementer gratis. Vores egenkapital er fortsat hovedsagelig tænkt
anvendt til fremtidige bogudgivelser. T il alle vore samarbejdspartnere
siger jeg på vegne af Flistorisk-topografisk Selskab mange tak for et godt
og varmt samarbejde i 2017.
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Historisk-topografisk Selskab for
Søllerødegnen
D riftsregnskab f o r perioden 1. ja n u a r - 31. decem ber 2011
R e s u lt a t o p g ø r e ls e
Indtæ gter
K ontingenter

R egn skab

R egn skab

B ud get

2 0 17

2016

2 0 17
Aktiver

233.500,00
91.500,00
30,25

214.350,00
35.000,00
34,98

225.000,00
25.000,00
500,00

5.449,60
330.479,85

4.300,00
253.684,98

6 . 000,00
256.500,00

U dgifter
Søllerødbogen 2017
Trykning

135.875,00

161.750.00

132.000,00

Forsendelse
Diverse
Søllerødbogen i alt

5.905,00
4.215,00
145.995,00

9.550.00
8.953,66
180.253,66

15.000,00
3.000,00
150.000,00

20.175,00
14.362,25

17.450.00
5.040.70

18.000,00
13.000,00

Tilskud
R enter
Bogsalg
Indtæ gter i alt

M ed lem sin fo rm a tio n
Trykning af "NYT"
Forsendelse af "NYT"
Hjemmeside
Nyhedsm ails/Diverse
Bogudgivelse
M e d lem sin fo rm a tio n i alt
Sensom m erudflugt
D eltagerbetaling
Transport
Forplejning
Entre, Foredragsudgifter
Sensom m erudflugt i alt
And re aktivite te r
D eltagerbetaling
Lokaleleje
Forplejning
H onorarer
Entreer/Foredragsudgifter
Tilskud til bogudgivelser
A n d re a ktivite te r i alt
A d m in istra tio n
Sekretærbistand
Porto
Kontorartikler
A nnoncer
M ød e r
Kontingenter
M edlem sadm inistration
Hjem meside
Repræ sentation/Diverse
Bankgebyrer
A d m in istra tio n i alt
U d g ifter i alt
Å rets resultat
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B a la n c e 3 1 - 1 2 - 2 0 1 7

Driftskonto
Indskudskonto
Hensæ ttelseskonto
Skyldige kontingenter
A ktiver i alt

116.323,46
169.992,65
57.178,25
3.000,00
346.494,36

Passiver

0,00

0,00

1.000,00

500,00

2.725.00

3.000,00

0,00

0,00

35.037,25

25.215.70

35.000,00

-31.200,00
10.125,00
14.432,80
9.261,75

-26.950,00
10.125.00

-35.000,00
12 .000,00
15.000,00

2.619,55

14.000,00
4.965.00
2.140.00

0,00

0,00

- 2 . 000,00

0,00

1.500,00

1.000,00

2.959,95

933,65

2 .000,00

0,00

9.668.00

9.000,00

1.850,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

6.309,95

12.601,65

10 .000,00
24.000,00

49.853,00
320,00
79,95

49.853.00
5.383.50
809,80

0,00

0,00

0,00

8.888,03
3.185,00
19.356,84

7.588,77

3.000,00

8.352.50
13.987.88

20 . 000,00

1.068,00
1.567,98

0,00

312,50
1.755,93

Egenkapital primo
Årets resultat
Forpligtelser
Passiver i alt

1.000,00
1.000,00

4.000,00
1. 000,00

1 . 000,00
100,00

84.318,80

250,00
88.293.88

80.100,00

274.280,55
56.199,30

308.504,89
-54.819,91

289.100,00
-32.600,00

56.199,30
346.494,36

Verner Hylby
K asserer
Anita M ikkelsen
F orm and

4.000,00!

49.000,00

290.295,06

Ena Berg
R evisior
Lis Vorsting
R evisior

BESTYRELSEN FOR HISTORISK-TOPOGRAFISK SELSKAB FOR SØLLERØDEGNEN

2O I 7- 2O18

Etnolog Anita M ikkelsen, form a n d .
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
Etnolog M K Birgitte Schem ing Povlsen.
Arkitekt Steen Pedersen.
Kirkeværge Georg Lund
Lærer Sanne Rud
Cand. Scient MK Axel Bredsdorff
Lektor Carsten Erichsen
Arkitekt Henriette Gótstad
SU PPLEAN TER

Lærer M K Christoffer Buster Reinhardt
It konsulent Erik Trudsø Jespersen
F O R R E T N IN G S U D V A L G E T

Anita M ikkelsen.
Søren P. Petersen
Niels Peter Stilling
Verner Hylby
B E V A R IN G S U D V A LG E T

Steen Pedersen, fo rm a n d
Henriette Gótstad
S E K R E T A R IA T

Rudersdal Museer, Biblioteksalléen 5, 2850 Nærum.
Telefon 46 11 56 53
E-mail: kkri@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.histtop.dk
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