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Landgaard, lyststed o g villa
Landskabet er Søllerød-egnens fornemste aktiv, - fra Øresund i
øst til Furesøen i vest velforsynet med variationer over et stort
tema: N aturen, hav og skov, mark og mose, aa og sø. Æ ldste
adkomst-brev paa ejendom i dette landskab har fiskere og bønder,
efter aarhundreders virken og færden nu næsten fortrængt fra egnen
af vor tids voldsomme appetit paa bolig-jord og hvad deraf følger.
Alligevel er meget af landligheden og dens idyller endnu bevaret.
Dertil føjer sig en kultur, der har sat og sætter sit aristokratiske præg
paa dele af dette milieu: det menneskelige samliv med landskabs
naturen og den talentfulde dyrkning af dens skønhed. Fiskeren og
bonden fik nye naboer, - sommerens landliggere fra hovedstaden, og
senere tillige helaarsbeboere, der ikke lader sig fortrænge af vinterens
drøje hug i kulde og storm.
Den første, vi kender, der saaledes tog ophold som sommergæst i
Søllerød-egnen og lod bygge derude, er Frederik I ll’s dronning,
Sophie Amalie, en myndig og vital dame med forstand paa mange
ting. I 1663 beordrede hun, dengang 35 aar gammel, den kongelige
bygmester A lbert Mathiesen og den ved større kongelige bygnings
entrepriser ofte anvendte, københavnske murermester Jens Madsen
til sit nyanlagte hus Dronninggaard ved Furesøen, »for dér med al
nøje Flid at efterse, om den lagte G rund til V or Bygning, efter den
i V ort N avn ved Kammertjener Jacob Petersen med H enrik Riise
oprettede K ontrakt og den derover gjorte Tegning i alt stemmer
overens«. De her nævnte herrer spillede alle en betydelig rolle i
hovedstadens bygningskunst. A lbert Mathiesen var kort tid senere
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beskæftiget med opførelse af kongens biblioteks- og kunstkammerbygning, det nuværende Rigsarkiv, fortifikationsingeniøren H enrik
Rüse havde netop bygget Kastellet, og Jacob Petersen var dronnin
gens fortrolige i garderobe-, fest- og bygningsarrangementer. Ma
thiesen har da formentlig leveret tegningen til lystgaarden, og Rüse
fik opførelsen overdraget, fordi han raadede over militært mand
skab, der kunne kommanderes til arbejdet. H vordan det nyopførte
Dronninggaards egentlige hovedbygning tog sig ud, vides ikke; den
brændte i 1688. D et samtidige Frederiksdal paa den anden side af
Furesøen blev bygget i bindingsværk, og det er nærliggende at an
tage, at dronningens bygning i saa henseende lignede kongens. T il de
nærmeste omgivelsers forskønnelse lod Sophie Amalie ingeniøren og
fontænemesteren Michel le Roy og havearkitekten Grameson, der
begge i dronningens bøger undertiden betegnes »den franske Byg
mester«, anlægge og indrette fontæner og anden havekunst i en den
gang moderne fransk stil. - Allerede i september 1663 var byggeriet
ved Dronninggaard saa vidt, at kongeparret her kunne traktere
deres gæster: »efter Bordet dansede man og sprang lystigt om med
de kongelige Damer klædte i Bondedragt, og til en sædvanlig jævn
Bondemusik paa Sækkepiber, Giger og Skalmejer«. Den svenske
gesandt var i sammenligning med den citerede referent en kende
pessimistisk i sit brev til Kong Carl XI: »Man hører ej om andet end
lystige Collationcr og en forskrækkelig Drikken«. Dronninggaard
var indviet. Og et nyt maal for høje herskabers pastorale sommerfornøjelser var fundet frem: Egnen omkring Kongevejen mellem
København og Frederiksborg, ved Holte og Søllerød. I den følgende
tid, i de næste aarhundreders somre kommer de herud, ministre, embedsmænd, kunstnere, handelsmatadorcr og alle andre, der har raad,
lyst og tid til at nyde landlivets glæder. Personalhistorisk er det et
formidabelt navneregister, Søllerød-egncns annaler i den forbindelse

kan opvise. Arkitekturhistorisk er det ikke altid helt saa glimrende,
og bygnings-kunstnerisk bliver det ofte ringere, jo nærmere vi efter
midten af det forrige aarhundrede kommer vor egen tid. Med den
rettes tingene op, om ikke i alt, saa ihvcrtfald i mangt og meget. Men
foreløbig bliver vi ved landstedet eller lystgaarden.

I landsbyen Søllerød, tæt ved kro og kirke, og højt oppe over
Søllerød sø, lod marineministeren Frederik Danneskiold-Samsøe i
1740-42 bygge en omfangsrig landgaard, Søllerødgaard. Ved slægts
forbindelser var ministeren knyttet til byen, og dér rejste han en
bygning af monumentalt omfang og ydre, et landslot med tilbage
trukket hovedbygning i to etager, lavere sidefløje ud mod vejen
gennem byen og yderst langs samme vej endnu lavere tilbygninger.
Med andre ord, en symmetrisk komponeret bygningsgruppe med
klart markeret stigning i bygningshøjden op mod hovedfløjen, mi
nisterens corps du logis. Tagene var tegldækkede, og murene var
pudsede og holdt i lyse kulører. D et oprindelige udseende er fast
holdt i en tegning fra 1753 af Johan Jacob Bruun (fig. 1), der i
samme opus afslører, hvordan husene omkring kirke og kro den
gang saa ud. I Søllerødgaards hovedfløj var den øverste etage trukket
tilbage, saaledes at der omkring den hele fløj var en balkon til korte
promenader og andet behageligt liv under sommerdagens himmel.
E n udsigtsaltan eller terrasse, et belvedere paa taget, forlængede sy
nets rækkevidde til Øresund og Furesø. A lt var tilgodeset med hen
blik paa en indtagende og forholdsvis umiddelbar kontakt mellem
naturen ude og hjemmet inden døre. Danneskiold-Samsøe havde
tydeligvis først og fremmest valgt sig stedet for udsigternes skvid.
Saavel balkonen som tagaltancn var hertillands et ret saa usædvanligt
inventar. A t nyde udsigten højt til vejrs var især romantikkens sag,
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omend fornøjelsen ogsaa havde sine dyrkere før. Betegnende for den
samme situation i landskabet er det højt beliggende Frederiksberg
Slot ligeledes udstyret med en tagaltan. Paa Søllerødgaard var det
navnlig tagterrassen, der tiltrak sig den besøgendes opmærksomhed,
hvad der nok saa meget vidner om det sjældne i brugen af saadant
udstyr. Erik Pontoppidan beskrev i begyndelsen af 1760’crnc gaarden som stedet, der »ved sin H øjde og fri Udsigt over Søen, over
grønne Skove og frugtbare Marker, har stor Fordel, allerhelst naar
man paa den store Altan over Hovedbygningen beskuer denne
Egn«. - Bruuns tegning meddeler iøvrigt, at husets mure var uden
pynt, med velproportionerede, høje vinduer i den grundmurede
stueetage. K un omkring hoveddøren var der gjort stads af bygnin
gen, ved en risalit med fire fugede lisener og tre murtavlcr i relief
under balkon-balustraden. Arkitektens navn er ikke efterladt, men
formodes at være søetatens bygmester Philip de Lange, med hvis
arbejde paa Holmen marineministeren var fortrolig. Dertil kommer
bygherrens egen deltagelse i projekteringen, i form af fordringer om
balkon og altan med mere, fordringer der iøjnefaldende prægede
eksteriøret. Om de oprindelige interiører og haven informerer sam
tidige kilder kun i et yderst beskedent omfang, der ikke tillader os
at bemærke stort andet, end at haven med megen bekostning var for
synet med springvand. E n senere vurderingsforretning, fra 1780,
med omtale af havesal, kabinetter og kamre, maa ses paa baggrund
af ombygninger og reparationer, udført efter at DanneskioldSamsøc i 1756 havde afhændet ejendommen.
A f alt det omtalte er ikke meget tilbage. Søllerødgaard, eller Søl
lerød Slot som den senere kaldtes, blev revet ned, blev genopført,
brændte og blev atter genopført, og er i dag et hus (pi. 1) af en
anden støbning end det oprindelige. Muligvis er det nuværende
Søllcrødgaards-Kapel (pi. 2) en af sidefløjene i marineministerens

Fig. /. Søllcrødgaard i i~i3- Tegning af J. J. Bnnin.

anlæg. Og usandsynligt er det heller ikke, at Oinfshøjs lave gulkalkcdc bygninger og portpillcr (pi. 3) paa den anden side af vejen
har hørt til gaarden. I det hele taget er bebyggelsen uden om vor
tids Søllcrødgaard mærket af en stemningsfuld herskabskarakter,
som vi alene tilskriver det Danncskiold-Samsøc’skc milieus indfly
delse. Derved fik Søllerød et ædelt præg, - i et samspil med gade
kærs-, kro- og kirkeidyl. Intet deroppe paa bakken over Søllerød sø
anslaar saa fornem en fortids-tone som alleen i Søllerød Slots have
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(pl. 4), træer plantet i det 18. aarhundrede og tvunget ind i kande
laber-formen af menneskehaand. Arkitekturpastichen har haft gode, alt for gode vilkaar, ogsaa i
Søllerød, i aartierne omkring det sidste aarhundredskifte. Pcngcrigclighcd og god smag er som bekendt ikke altid kongruente faktorer.
Lystgaardcn Carlsmmde (pi. 5) undgik ikke berøring med datidens
trang til højt spil med stilarter, og blev svært invalideret. D et drejer
sig om et hus, et landsted, som det har sine vanskeligheder at datere,
og hvis opførelse vi med en bred margin for dateringen sætter til
slutningen af det 18. aarhundrede. Som type er Carlsmindcs opstalt,
med høj kælder, ret store vinduer og mansardtag, af ældre dato.
Forsaavidt angaar denne part af husets front er bygningen af en til
talende holdning, et havepalæ der taaler sammenligning med andre
nok saa bekendte monumenter af samme art i dansk arkitekturhistorie. E t indgreb i facaden, udført i 1894, da kammerjunker
G. F. Bentzen var ejendommens besidder, havde til formaal at gøre
adgangen til sommerboligen mere pompøs, og en fremtrædende
kulisse blev anbragt omkring hoveddøren. T æ t op til vinduerne
klemtes en fuget murskærm med nicher, vaser, halvrunde profilkanter, over døren en fyldig »rokoko«-dekoration, og øverst, i man
sarden, en lav attika-mur. Forhen har der i dette midtparti i husets
facade været endnu et fag vinduer paa hver side af døren, og da
var alt godt. V i stænker med saadan tale malurt i det gode bæger, der
er den Søllerød-stemning og idyl, vi før har nævnt. Den tale maa
dog med, at ikke dette rids af bygningskunsten i Søllerød förtegnes.
Alle ældre bvgningcr inden for rammerne af bogens tema har
været genstand for reparationer, ombygninger eller restaureringer,
og ikke mindst restaureringerne var indtil for en lille menneskealder
siden en hasarderet affære. Lauritz Thuras landsted Holtegaard
(pi. 6) kom nogenlunde helskindet gennem operationen, da H . N .

Andersen i begyndelsen af dette aarhundredc lod arkitekt Vilhelm
H oick restaurere den. Tagrytteren er for tung, og i sine konturer
ikke det muntre taarn, T hura havde sat paa huset, og ogsaa trekantfrontonen har vel megen tyngde, - naturligvis kun detaljer, men
ikke uvæsentlige. Gcneralbygmesteren - det var den titel, Thura
efter Eigtvcds død bad kongen om at maatte bruge - har selv ned
skrevet nogle betragtninger om sin gaard: Den tjener mig ikke alene
til Sommer-Forlystelse og til at lette Sindet undertiden for mange
besværlige og fortrædelige Embedsforretninger, men er mig ogsaa
til N y tte og Gavn baade i Henseende til de skønne Jorder og Skove,
som hører dertil, og i Henseende til det ypperlige Fiskeri, som ligger
dertil; Gaarden tilkøbte jeg mig i 1755 og lod straks Haven gøre
langt større, end den var før, og anlægge ganske af ny med stor
Bekostning; A aret efter begyndte jeg med at nedbryde de gamle
Bindingsværkshuse, der alle var forfaldne saa godt som til Grunden,
og i deres Sted lod jeg genopføre nye Bygninger næsten alle af
G rundm ur, og fortsatte dermed, indtil alle Ting ved Gaarden i Be
gyndelsen af 1758 var bragt i fuldkommen Stand. - D et er en lang
bygning, og just ikke komfortabel ved den store afstand fra gavl til
gavl. D et monotone i længden udadtil er imidlertid afhjulpet ved
en opdeling af huset i midte og sider (pavilloner) under selvstændige
tage, der giver bygningen et livligt omrids, vel skikket den »meget
lystige og angeneme Beliggenhed«. Haven bag huset har Johan Ja
cob Bruun skildret i en tegning fra 1757 (fig. 2). Den havde selv
sagt ikke den storslaaede karakter, som den har i dag, hvor vældige
trækroner rækker op over tagryggen, i en park med frit grupperede
vækster. Den bestod nærmest huset af et broderiparterre med lave
buksbombede og blomster, fortsatte i løvdækkede buegange af kryd
sende trælister (treillage) langs midtaksen, frem mod og paa den
anden side af en vandkunst, og lukkedes bagtil af et plankeværk
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Fig. 2. H oltegaard, haven i
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7757.

T e g n in g af / . /. Bruun.

foran Mariehøj. Langs de radiære havegange og siderne stod rækker
af træer. Foran huset (fig. 3) var ligeledes en have, med buegange
omkring den brede, aabne midtergang, der fra en lille figurfontæne
ude ved vejen førte frem til en vandkunst foran hovedindgangen.
Ogsaa her paraderede rækker af træer og buske. Thuras Holtegaard
laa saaledes midt i et havcanlæg, der var underordnet barokkens for-

I'itf. 3- H oltegaard i 1757. T e g n in g af J. f . Bruun.

dring om stramhed i linierne, i et aksialt system, fra landevejen gen
nem husets havesal og videre frem mod Mariehøj, og paa tværs heraf
hovedbygningen, hvis længde spilles ud som en tværakse i systemet.
Den tids havekunst tager sig paa papiret undertiden ud som en
noget anstrengt planimetri; i virkeligheden var det anderledes, og
der er ingen tvivl om, at Thuras have paa sommerdage - naar solen
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blinkede i de smaa vandkunster, naar løvgangcncs svale skygger gav
lindring for varmen, og naar blomsterbedene foldede sig ud i alle
deres farver - var et saare fornøjeligt syn, den bedste part af det
hele landsted. K un to somre blev det Thura forundt at nyde sit fuldt
færdige maison de plaisance. I september 1759 døde han i sin gaard
paa Kongens N ytorv, 53 aar gammel. For nogenlunde at følge de bevarede monumenters kronologi
krydser vi atter Kongevejen og vender tilbage til Dromiinggaard,
hvis ældre, længst forsvundne anlæg vi indledningsvis omtalte. I
1781 erhvervede handelsfyrsten Frederik de Coninck ejendommen
og lod en ny hovedbygning opføre, som er det nuværende D ronninggaard eller Næsseslottet, der fra den højtliggende havegang
i nordøst fremtræder som en spændstig, firskaaret blok af stor højde
(pi. 7), et ctagehus af sjældne maal for en bygning i det danske
landskab, og ved sin højde den diametrale modsætning til H oltegaard. Om Dronninggaard i de Conincks tid har kunsthistorikeren
C. A. Been i 1895, i forbindelse med en forestaaende istandsættelse
af den forfaldne bygning, skrevet en længere artikel, hvori han med
henvisning til detaljer ved huset antyder et tilhørsforhold til engelsk
arkitektur, og visselig er der noget fremmed over denne bygning,
hvis bygmester vi ikke kender. Om ogsaa bygherren selv har taget
del i planlægningen af sommerboligens indhold og udseende, er det
givet, at en sagkyndig, en talentfuld arkitekt, har haft det afgørende
ord med hensyn til det arkitektoniske, og i den forbindelse er A n
dreas J. Kirkcrups navn bragt frem. Den lisene-lignendc indramning
af samtlige vinduesfag over cordongcsimscn i bygningens facader
ud mod søen (pi. 8) og haven er en usædvanlig opdyrkning af m ur
værket i klassicismens tid herhjemme. Den øger yderligere husets
vertikale dominans, der dog holdes i ave af iøjnefaldende horisontalled, og den sætter liv i bygningens ellers noget køligt reserverede og

stramme holdning. - Dronninggaards nyanlagte have var en land
skabshave med det sentimentale tilbehør, som dengang fandtes i en
hver romantisk have, eremithytter, grotter, mindestøtter, ruiner og
hvad der iøvrigt kunne faa den tids mennesker til at falde i dybsindige
tanker. N aturen selv, skovene, de herlige søbredder, lyset, luften,
himlens blaa og vandenes skvulpen var dem ikke nok; der maatte
filosofi til. T il havens bevarede inventar hører blandt andet den ari
stokratiske vase, vi har gengivet i planche io, og hvis mester vi ikke
kender. Foran den er der grund til en dyb reverens for de Conincks
Dronninggaard-have.
E n bygning, der i opstaltens holdning er beslægtet med D ronninggaard, er Nærumgaard eller Sophienhøj, som ligger i det gamle
Nærum. Om dette slægtskab skyldes en fælles bygmester eller blot
en paavirkning fra den ene bygning til den anden, vides ikke. Kilde
materialet er sparsomt, naar det drejer sig om forgangne tiders pri
vatbyggeri. Begge huse er udstyret med svejfede tagvalme af et langt
udtrukket sving, der bringer Østens pagoder i erindring og som
næppe er oprindeligt. Nærumgaard er især fra havesiden (pi. 11 ) en
smuk bygning, der uden vanskelighed stilhistorisk lader sig placere
i klassicismen. Med hovedfacaden (pi. 12) forholder det sig lidt an
derledes. Dens dekorationer røber umiddelbart, at noget er hændt
engang i det 19. aarhundredc. Og indenfor, i et af husets gemakker,
afsløres en del af tingenes sammenhæng, i et prospektmaleri (fig. 4),
udført i 1847 af den da 20-aarige, senere saa bekendte landskabs
maler Claus A nton Kølle. Med front mod bygningens forside havde
maleren udsigt til gaarden og dens landlige omgivelser, lave hvid
kalkede bindingsværkshuse, grupperet omkring hovedbygningen,
der var holdt i gult, tre etager høj - kun de to er synlige paa male
riet -, med midtrisalit og trekantgavl, og med enkle, hvidmalede
dekorationsbaand paa murene, i alt et korpus af bred og solid vægt.

N æ ntm gaard
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Bagtil løftede trækronerne sig op over huset, og ude i landskabet
strakte kornmarkerne sig saa langt synet rakte. Paa grundlag af dette
maleris bygningsdetaljer, og ikke mindst de for Harsdorff-skolcns
facader karakteristiske vandrette baanddekorationer, der uden for
København begynder at gøre sig gældende i huse fra det 18. aarhundredes allersidste aarti(er), maa vi sætte Nærumgaards opførelse
til nær ved aar 1800, da Christian Colbiørnsen, statsmand og driv
kraften bag landboreformerne, var ejer af gaarden. A rkitekten er
som allerede antydet ogsaa her ukendt. V ed hjælp af brandtaksationerne, hvis protokoller for Sokkelund
herreds og dermed ogsaa for Søllerød-egnens vedkommende ikke er
ældre end aar 1800, er det muligt at kigge indenfor i det oprindelige
hus, der en januardag i 1807, kort tid efter at Colbiørnsen havde
solgt ejendommen, fik besøg af vurderingsmænd fra Lyngby. E fter
at have noteret, at huset var af grundm ur til alle sider og med sten
tag, gik de ind ad hoveddøren til et cntréværelsc, hvorfra der var
adgang til havesalen. Desuden var der tre værelser mere i denne
stueetage. Ad »en sirlig Trappe« kom de op paa førstesal, hvor der
var spisestue og to værelser »til Sal og Kabinet«, med »blanke eftergjorte Marmorvægge«, samt en stue »med simple, marmorerede
Vægge«, en dekoration der ogsaa fandtes i de Conincks sommer
bolig ved Furesøen. Fra denne etage førte en opgang til andcnsal
med fem værelser, pulterkamre og en trappe til loftet, »som er udi
eet«. Og endelig bemærkede de som afslutning paa vurderingsfor
retningen, at »til Stedet er en sirlig Indkørselsport med Vaser paa
Piller«. - Æ ndringerne i eksteriøret, i husets front, er gennemført
i aarene mellem 1847 og i860, da et litografi præsenterer os for den
kvaderfugede stueetage og ornamentikken i førstesalens vinduesfordakningcr, senklassicistiske stiltræk, der ikke forskønner facaden,
som ydermere mistede risalit og baanddekorationer.

Fig. 4. N æ n n n g a a rd i 1847. M aleri af C. A . K ølle.
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E t af de navnkundigste, om ikke det navnkundigste bygnings
anlæg inden for rammerne af bogens tema er Frydenlund i Vedbæk,
et landsted der saaledes som hovedbygningen fremtræder i dag i alt
væsentligt er fra 1790’erne. N ogle generationer før, i 1722-29,
havde Frederik IV ladet bygningsinspektør Johan Cornelius Krieger
nyopføre en kongelig lystgaard med en lille ottekantet hovedbyg
ning og en lysthave, ligeledes anlagt af Krieger, der var hofgartner
paa Rosenborg. Ogsaa hofbygmester C. F. H arsdorff fik part i ste
dets bygningshistorie, idet han i 1770-71 for dronning Caroline
Mathilde (og Struensee) opførte et lille, veritabelt maison de plai
sance i en rydning i skoven. D et bestod af fire lave hjørnepavilloner
omkring et hus i to etager, og rummede spisesal, en større koncertsal
og mange smaa kabinetter. D et blev tilligemed Kriegers ottekantede
bygning nedrevet, da den svenske hofsekretær C. A. Boheman købte
Frydenlund og byggede det eksisterende landsted, muligvis med
Københavns stadskonduktør J. H . R aw ert som bygmester. Rawerts
hus - hvis han er bygmesteren - savner ganske den charme og fine
kultur, som upaaagtede, bevarede rester af Kriegers bygningsanlæg
(pi. 13) ejer i stort maal. D et gengivne billede af det ene af de to
porthuse eller tjenesteboliger, der ligger for enden af gaardspladsen,
og som ses paa planen i Thuras Danske Vitruvius (fig. 5), turde være
et fuldt tilstrækkeligt vidnesbyrd om den yndefulde stemning, der
hvilede over Frederik IV ’s anlæg. Intet i hof sekretærens Fryden
lund staar maal med disse levn fra kongens og dronning Anna So
phies dage. Kriegers huse er kalket med en farve som æggeskallers,
vinduesrammerne, der er typiske for Frederik IV-tidens bygnings
eksteriører, er hvide, taget teglhængt, rødt, - og føj dertil træ
kronens og sommerhimlens farver, og sceneriet er perfekt, ogsaa i
det koloristiske.
Fra landskabet ved Øresund, i nærheden af Strandvejen, søger vi

F ryd en h in d

Fig. y. F ryd en h ind , plan i T h u r as D anske V itruvius, II, 1749.
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atter vestpaa, til Frederikslund ved Furesøen (pi. 14). Faa minutters
gang fra Dronninggaard fik Frederik de Coninck jr. af sin fader
foræret en sommerbolig, der vel ikke var saa statelig som D ronning
gaard, men dog en agtværdig tilføjelse til familiens øvrige ejendom
me, hvorimellem var vinterboligen, Mokkes Palæ paa hjørnet af Bred
gade og Dronningens Tværgade i København. Frcderikslunds arki
tekt er franskmanden Joseph-Jacques Ramée, der som landflygtig i
1794 slog sig ned i H am burg og i den følgende tid byggede lystgaardc
og anlagde parker i byens omegn, i Altona og Blankenese. Fra H am 
burg blev han hentet til København, og nord for byen, nær ved de
store søer og ved Øresundskysten, gentog han sukeessen, med landstederne Sophienholm, Hcllerupgaard, Øregaard og Frederikslund.
Ramée havde faaet sin uddannelse i Paris, og havde arbejdet hos
arkitekten F. J. Belanger, der havde specialiseret sig i fornemme
landhuse, omgivet af engelske landskabshaver. Paa dette felt førte
Ramée sig frem i København, og med datidens franske eksteriør
ideal, en kubisk, kasse- eller blokagtig monumcntalform, i mure der
sætter sig tungt paa jorden, og er en overraskende modsætning til
interiørerne, som er lyse, udstyret med lette, elegante dekorationer.
- Frederikslund er en landvilla, uden nebenbygninger af landbrugs
art. H er skulle den unge hr. de Coninck residere om sommeren, om
givet af skønhed ude og inde. I november 1804 var huset under tag,
men ikke færdigt inden døre; først det følgende aar rykkede herska
bet ind. D et var da udadtil forsynet med »Portaler med fritstaaende
Søjler og Frontoner« og »bornholmske Cordongesimser«. D erud
over fandtes intet at bemærke ved de pudsede, simple mure. I kæl
deren var køkkenet; i hovedetagen - med de høje vinduer - for
gemak, spisesal og seks andre værelser; øverst en sal og intet mindre
end tolv værelser. løvrigt understreges husets markante blokvirk
ning af en kraftig midtrisalit med fronton foroven og terrasse for-

neden, og af det lave valmtag, oprindeligt dækket med »Skifer og
Kobber«. E n tegning af Søren Læssøe Lange fra 1820 giver et ind
tryk af villaens omgivelser i den første ejers tid. I behørig afstand
laa vognhus og tjenesteboliger, placeret over for hinanden symme
trisk i forhold til villaen. Foran den, ud mod øst, var plæne og mark,
og bagtil, mod vest skovens træer og Furesøen. N uom stundcr er
Frederikslund næsten skjult af Holte-huse og -haver og henligger
for eksteriørets vedkommende i en svækket tilstand, der øger stedets
romantiske stemning og erindrer om forgængeligheden.
Over til Øverød - er titlen paa en bog, skrevet af Viggo Sten
Møller, delsvis en erindringsbog, og en gennemgang af den gamle
landsbys bygningsmilieu med »straatage, skæve kalkede vægge,
grønne kuplede linde og blomstrende haver«. V ed det 18. aarhundredes midte begyndte folk af bedre kaar om sommeren at slaa
sig ned i nærheden af Øverøds landsby torv, paa jord hvorfra der var
udsigt til Søllerød sø og til kirken og præstegaarden højt oppe paa
den anden side søen. E fter gamle billeder at dømme var søbredden
under kirken ikke opfyldt af skovens træer, der i dag danner mur
om søens sydside, træer som hen paa sommerdagen forgyldes af
solens lys og gør den hele sø-scene forunderlig smuk, set fra Øverød.
Paa skraaningen ned mod søen ligger det lille lyststed Fredensdal
(pi. 15), indtil fornylig en næsten skjult idyl i et eldorado af træer
og gevækster; »et eventyrligt grønt lys sivede ned gennem det tætte
løvhang over det lille straatækte hus, der havde gemt sig godt fra
verden og landevejen«. Bygherren var møntguardein Jacob Fabritius, der i 1823 erhvervede et husmandssted, paa hvis grund han
i 1824 lod opføre den bygning, vi gør til genstand for omtale. For
Fabritius var udsigten over søen et væsentligt led i købet, thi tre
gamle piletræer neden for haven, paa naboens grund, maatte han
ifølge en kontrakt »tage saa meget af saa han stedse har Udsigt«, og
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Pavillonen

Fig. 6. Fredensdal, lysthus. Tegning af Feter Koch 1966.

Trœ beklœ dning

Fig. y. Fredensdal, lysthus, interiør. T e g n in g af P eter K o c h 1966.

denne er da ogsaa som antydet Fredensdals - eller som Fabritius
kaldte huset Nøjsomheds - fineste klenodie, dengang som nu. I den
første brandforsikringsforretning vedrørende den nye bygning
(1824) staar anført, at huset er grundm uret til alle sider, og da det
af en senere vurdcringsbcskrivelse, i 1854, fremgaar, at huset er
bygget af m ur og bindingsværk, »beklædt med olicmalede Bræd
der«, har det fra første færd været bræddeklædt, som det er i dag.
Vurderingsmændenc fra 1824 ulejligede sig ikke med et nærmere
studium af murværket bag brædderne, og bygningen tager sig da
også ud som et hus af grundmur, â refends-fuget og med hjørnekvadre, et straatækt lille havepalæ. A t maskere et bindingsværkshus
var ikke noget nyt. D et havde man gjort i København efter den store
brand i 1728, og senere ogsaa i provinsbyerne, men som her at bruge
brædder og ikke puds dertil, er en anden sag, der maaske har relation
til ældre bestemmelser om Københavns forstadsbcbyggelsc. A f hen
syn til hovedstadens forsvar maatte huse uden for Voldene kun op-
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føres af lettere materialer, af træ, der i en krigssituation hastigt lod sig
tilintetgøre. Paavirkning fra saadanne træhuse er i Nøjsomhcds tilfæl
de ikke utænkelig. løvrigt har lyststedets bræddebeklædning vel tillige
og muligvis især tjent praktiske formaal med henblik paa vedligehol
delse og isolering. - Indenfor var oprindeligt forneden forstue, have
stue, tre værelser og køkken, foroven fire rum »med Bræddeloft og
for Størstedelen beklædte og panelede«, i modsætning til stueetagens
gipslofter og pudsede vægge. Den megen brug af træ i huset, baade
ude og inde, tyder paa, at en tømmermester har haft ansvaret for
dets opførelse og udseende. Bygmesterens navn kendes ikke. - Da
Fabritius i 1836 solgte stedet, indgik bænke og borde i to lysthuse i
salget, lysthuse der er opført i bygherrens ejertid, og hvoraf det ene
er den træbygning eller tepavillon (fig. 6 og 7), der - til sidst i et
svært forfald - laa oven for Suhms kilde, og som den nuværende ejer
af Fredensdal lod fjerne. Den beskrives i 1854-vurdcringcn som »et
Lysthus af Tøm m er med Paptag og olicmalct Portal«. Fra denne
pillebaarne portal eller veranda kunne familien nyde sommer-efter
middagen under tag, i skygge, og havde foran sig hus og have og
længere fremme søens spejlblanke vande. E t kapitel for sig er havens
sandstensvaser, der er gjort til omgivelser af et andet format. T o af
dem paraderer ved en halvrund udsigtsbalustrade vendt mod søen
(fig. 8), og de gør sig bedst, som de staar dér under høje træer, der
yder deres maal og aristokratiske holdning en passende honnør. De
hidrører formentlig fra Christian V I’s Hirschholm Slot eller fra
slottet Sophienberg, der begge blev nedrevet i bcgvndclscn af det 19.
aarhundrede, og hvorfra inventar fandt vej til nye ejere i den føl
gende tid.
E fter at familien N aylor havde overtaget Nøjsomhed, blev ejen
dommen nyvurderet og beskrevet i 1854, en beskrivelse hvortil vi
allerede har henvist. D et fremgaar af den, at huset dengang ikke

Balustraden

Fig. 8. Fredensdal, haveparti, 1970.
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Fig. 9. Fredensdal, planer af stue-etage og førstesal efter restaurering
i 1966-67. T e g n in g af Peter K o ch , 1966.

havde dør i øst- og vestgavlen (fig. 9), men alene i syd en havedør
og i nord den egentlige indgang, til forstuen. I Naylors tid ændredes
bygningens navn til det prægtigere og fuldt ud passende Fredensdal,
der forkyndtes med store bogstaver over den omkring i860 nyan
bragte dobbeltdør i den om-komponerede østgavl. Ogsaa den udtungedc vindskede af træ paa gavlene blev da tilføjet, - en mindre
klædelig detalje, der ved samme tid tillige dukkede op paa N ærum gaards hovedfacade og ej heller dér gør nogen god figur. I nyeste tid
er lyststedet Fredensdal paa den nuværende ejers initiativ blevet
istandsat, for bygningens vedkommende af arkitekt Peter Koch, der
med al mulig veneration for det oprindelige milieu har fastholdt den
stemningsfulde intimitet, som hører saadanne ældre og kultiverede
smaahuse til. Haven er samtidig blevet vel rigeligt trimmet; huset er
blevet »frilagt«, og det eventyrligt grønne lys, der »sivede ned gen
nem det tætte løvhang«, er borte. E t strøg af en forfinet park-stil
har trængt landlighed og idyl tilbage og bragt en fremmed tone ind
i det, der engang var møntguardcinens landligger-verden. En velbevaret idyl er villa Egebakken (pi. 16), beliggende ved
Vedbæk Strandvej hvor den slaar et dobbeltsving før indkørslen til
Enrum, - en smagfuld og hyggelig landvilla, der, hvor besynderligt
det end kan lyde, nuomdagc, i sommeren 1970, beboes af »hippier«,
et venligt folkefærd som ikke tager notits af en bygningsfotograf og
hans medsvorne paa jagt efter en god synsvinkel for et billede, men
passer deres, som vi passer vores. Og dog maa vi paa trods af beboer
nes charmerende naturlighed og venlighed tilstaa, at det gamle hus
øjensynlig er udsat for et haardt slid, og ikke for den pleje det træn
ger til; villa Egebakken er intet mindre end et af de smukkeste byg
ningslevn fra en svunden tids Strandvejs-liv (pi. 17), og om trent
jævnaldrende med det foran omtalte Fredensdal, idet det formentlig
er opført cirka 1810-20. Skønt de højtliggende mure ud til Strand-
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vejen konstant bestrygcs af den moderne trafiks larm og andet
ubehag, er der blot faa skridt fra vejen, inde paa gaardspladscn, om
sommeren en stemning som den vor guldaldertids malere og digtere
lod sig inspirere af, naar de laa paa landet. D et er et trefløjet anlæg
af en statelig type, med højere hovedhus og lavere sidebygninger, et
sammentrukket herregaardsanlæg en miniature, under straatæktc
tage. Hovedbygningen er et hvidmalet, bræddeklædt gavlkvisthus
med en klassicistisk fronton over gavlkvistens tre højt anbragte vin
duer. Døren i midtfaget er senere flyttet ud til siden, og denne
ændring bringer en enkelt mislyd ind i det ellers saa harmoniske
eksteriør, ikke mindst fordi erstatningsvinduct paa dørens plads er
uden sprosser og savner sidevinduernes grønmalede skodder. D et er
imidlertid forhold, der atter lader sig ændre, om huset faar den røgt,
det har behov for og - tør vi tilføje - krav paa. Med arkitektonisk
skønhed langs Strandvejen er vor tid ikke forvænt.
Som type var Egebakken ikke noget unikum blandt nordsjælland
ske Strandvejs-bygninger. I nærheden ligger landstedet Sølyst, der i
1834 var »et teglhængt Stuehus, herskabeligt indrettet, og to U d 
huse, der ligesom Stuehuset er opført af M ur- og Bindingsværk«.
N avnet Sølyst kan spores tilbage til tiden omkring 1770, men det
hus, der i dag bærer navnet, er bygget kort tid efter, at kammer
junker G. B. Gyldenstierne Schcsted i 1847 havde købt stedet. Kam 
merjunkerens arkitekt var Niels Sigfrcd Ncbelong, og ogsaa hans
hus er et gavlkvisthus (fig. 10), omend af en anden støbning end
villa Egebakken. N ebelong var elev af G. F. Hetsch, den danske
senklassicismcs betydeligste arkitektur-æstetiker og lærer, der baade
kunne forsvare klassikken og tale for en begyndende historicismes
mikstur-dyrkning af fortidens stilarter. For scnklassicismen var det
hvilende, det udstrakt vandrette i en bygnings ydre et primært stiltræk, som det havde været det for foregaaende stilperioder siden

Senklassicisme

Fig. io. Villa S ølyst. L ito g ra fi af C. M . T eg n er, /H)3-

renæssancens dage. Genncmgaacndc gesimsbaand og ofte meget
spidsvinklede tagvalme understreger scnklassicistiske bygningers
bredde, dertil kommer ikke sjældent profilerede og markante vin
duesf ordakningcr eller rammer og en noget smaalig dekorationspynt,
saadan som vi har truffet det paa Nærumgaards ombyggede hoved
facade. Nogle af disse træk er kendelige paa Nebelongs Sølyst, hvor
facaden er gennemtrukket eller opdyrket af gesimsbaand, lisener og
vinduesrammer i et lavt relief. De store lisener, der ikke antastes af
tværgaaendc linier, frontonen og ikke mindst dennes akroterier
giver bygningens midtparti et pust af tcmpclstil og - via Hetsch - af
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Bcrlincr-arkitcktcn K. F. Schinkels historiccrcnde klassicisme, her
arrangeret i selskab med detaljer af lokalt præg, som det høje tag og
dets halvvalme. D et 19. aarhundredes internationale verden og dens
kortvarige modeluner i arkitekturen er naaet frem til Strandvejen
og gør sig i kammerjunkerens hus bemærket paa diskret vis. - Om
bygningens plads ved vejen og dens situation i landskabet vidner en
akvarel fra 1860’crnc (fig. 11), dengang haven gik ned til søen og
dens mose-bredder, hvorfra der er udsigt til villa Rolighed, nu i
ombygget og udvidet skikkelse. Rolighed, Sølyst, Egebakken og
Enrum er fire hinanden nærliggende lyststeder ved sø og skov (pi.
18) og ikke langt fra Øresund. T il Enrum skal vi senere komme
tilbage. Om Sølyst endnu blot, at den i vort aarhundrede kom i fa
milien Glückstadts eje og ligesom Carlsminde blev ilde behandlet,
ved en ombygning der i det ydre gjorde huset til en konventionel
Strandvejs-villa. Langt bedre en kultur er der i dag i kavalerfløjen
(pi. 19) paa den anden side af vejen ned til søen.
Længere mod syd, i Skodsborg og ud til Strandvejen ligger G rev
inde Danners Palæ (pi. 20), oprindelig et karakterfuldt empire-hus,
bygget af en mester, der som kunstner havde rod i C. F. Hansens
monumentale stil (fig. 12). Opstalten - med syv fag vinduer, min
dre forneden og højtrejste, elegante foroven - er i forbindelse med
de pudsede mure typisk for en række bygninger, opført i 1820’erne
og følgende aarti. Blandt dem er C. F. Hansens raadhusbygning i
Hillerød, bygget i 1831 og senere nedrevet. Formentlig er Prins
Ernst af Hessen-Philipsthal-Barchfeld Skodsborg-husets bygherre.
H an erhvervede stedet i 1833, og faa aar senere malede H . G. F.
Holm (»Fattig-H olm «) en akvarel af det nye hus, der var prinsens
sommerbolig. Vi tør ikke se bort fra den mulighed, at C. F. Hansen
selv har leveret Prins Ernst de fornødne tegninger. Ogsaa overbygningsdirektørens assistent, bygningsinspektør F. F. Friis, som H an-

B ygm esteren

Fig. i i . Villa S ølyst. A k v a re l af C. Af. T eg n er, 1860'erne.

sen i 1834 gav sin anbefaling, kan være bygmesteren. Omend hypo
tesen derved faar et voldsomt omfang, bemærkes, at C. F. Hansenclevernc, hofbygmestrene Jørgen H . Koch og C. B. H ornbech i
embeds medfør var beskæftiget i Nordsjælland i den periode, hvor
bygningen er opført. Sikkert er alene, at Frederik V II i 1852 købte
ejendommen og lod den kgl. bygningsinspektør Peter E. I. Kornerup udvide huset med tre fag vinduer i hver ende, - hvad det ikke
blev smukkere af. Iført en senklassicistisk klædning af den art, vi før
har nævnt, beholdt huset sine oprindelige højde- og vinduesmaal.
Rustik i stueetagen, gesimsbaand, profilerede vinduesrammer og iøj
nefaldende fordakninger er nyt. Dertil kommer udsigtsbalkonen paa
de nymodens tynde jernpiller, hvis karakter er ligesom essensen af
facadeovertrækkets magerhed. Fra dette hus nød kongen og hans
dame sommerens Ørcsunds-prospckter nogle uger hvert aar, men
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da det trods udvidelserne fortsat ikke var stort nok, byggede arki
tekten Johan H enrik N cbelong i 1858 en særskilt spise- og recep
tionsbygning, en lystvilla af et ubeskriveligt compositum, der nu
ligesom Grevindens Palæ indgaar i det for Strandvejens skønhed saa
belastende bygningsmilicu, der er Skodsborg Badesanatorium. Lige
siden Frederik V II’s dage har Skodsborg været haardt attakeret af
bygmestre, der ikke har brilleret ved hensyntagen til Strandvejsnaturen og dens mange vejfarende. I nyeste tid er disse bygmestre
med hensyn til Strandvejs-fordærv skarpt forfulgt af arkitekter, der
har staact for hotelbyggeri over for Vedbæk Havn, og længere mod
nord - uden for Søllcrød-egnens grænser - for en »Perle« ved k y 
sten. Paa denne baggrund er Grevindens Palæ en ren lise for sindet,
saa sandt som det er form et af en kultiveret, natur- og menneske
venlig arkitekt, der forstod, at diskretion i udtrykket var det aller
første krav at stille sig her, hvor den lyse strand og de høje trækroner
er scenens hovedfigurer, og hvor det frem for alt gælder at fastholde
digterens ord: H vor smiler fager den danske kyst.
Fra K ornerups senklassicisme til H erholdts romantiske histori
cisme. - Historicismens arkitekter ville gøre et subjektivt fænomen,
stemningen, til et objekt, der lod sig danne og forme paa bygmeste
rens bud. Meget fint skulle komme deraf, men naturligvis kun dér,
hvor der var dækning for kravet om talent. Og da paa den ene side
talent var, er og altid vil være noget eksklusivt, og paa den anden
side perioden med historiske stemningsbilleder i arkitektur stillede
formidable fordringer til antallet af nye bygninger, opstod der en
stor skævhed. Mange følte sig kaldede, og kun de faa kunne indfri
kaldets krav om talent i det kunstneriske. Blandt dem er arkitekten
Johan Daniel H erholdt, der i 1862-64 opførte det omfangsrige land
sted Enrum (pi. 21) for grev C. S. Danncskiold-Samsøe. Herholdts
bygning, der - lad det være sagt straks - ingenlunde er noget

Æ ldre E nrum

Fig. 12. Skodsborg. A k v a re l af H . G . F. H o lm , ca. 1840.

mesterværk i rækken af hans arbejder, men dog et udtryksfuldt
monument, afløste et lavt og langt hus i een etage over høj kæl
der, bygget omkring 1760. Om dette ældre Enrums interiører infor
merer en tegning fra 1845 (fig. 13), forestillende en dagligstue i
husets ene gavlside, lav og i bygningens hele bredde. Rokokoorna
menter boltrer sig paa loftet og paa væggene over brystpanelernc, og
Frederik VI-tidens mahognimøbler er - bortset fra et enkelt bord opstillet langs væggene, som det dengang var skik og brug. Imidler
tid forsvandt saadanne Enrum -intcriørcr med nedrivningen af det
hundredaarige hus, der maatte vige for H erholdts meget større byg-
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ning. Med den præsenteres vi for første gang paa denne vandring
til Søllerød-kommuncns landsteder for et hus af røde mursten. Alle
hidtil omtalte monumenter, maaske med undtagelse af førstnævnte,
Sophie Amalies Dronninggaard, har haft eller har pudsede og malede
ydermure. D et er en af historicismens fineste fortjenester, at den
bragte murstenene frem for dagens lys, som de før havde været det,
i den danske middelalders, renæssances og ogsaa høj baroks bygnin
ger. Fra begyndelsen af det 18. aarhundrede og om trent 150 aar
frem, i senbarokkens og klassicismens tid, skjultes murstenene af det
glatte, lysegraa, røde, gule eller hvide pudslag. A t historicismens
afdækkede murstensmur skulle tjene den fortids-stemning, som arki
tekten søgte frembragt, er kun een side af sagen; en anden er den
stoflighed og det haandværkspræg, der - uden hensyn til stemnin
gerne - er i og omkring den brændte mursten i en mur og dens skifter.
Og navnlig denne sidstnævnte side af sagen har ogsaa vor tids arkitek
ter og haandværksmestre lært at værdsætte, i relation til en udvikling,
der tog sin begyndelse med arkitekten G ottlieb Bindesbølls mange
murstensbygninger fra tiden omkring midten af det forrige aarhun
drede. Hos Bindesbøll gik tømmersvenden og akademielcvcn H e r
holdt i lære, og paavirkedes tillige af kunsthistorikeren N . L. Høyen,
der fremdrog værdierne i ældre dansk kunstkultur, først og fremmest
middelalderens murstensarkitektur. H ertil føjede H erholdt ligesom
flere jævnaldrende arkitekter en velunderbygget orientering i euro
pæisk arkitektur, som han studerede paa gentagne rejser overalt i E u 
ropa. Saalcdes har indtryk fra England sat deres umiskendelige præg
paa Enrums ydre og især paa den del, der er fotograferet til denne bog.
Dansk og en bredere europæisk bygningskultur har part i Herholdts
Enrum, som det er tilfældet med andre bygninger fra denne tid.
Enrums fremskudte gavlmurc med stejle spidsgavlc, vindueskarnap
perne og rammedekorationen omkring hovedvinduerne er at finde
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Fig. 13. E n ru m , interiør. A k v a re l af F. H enrichsen, 1845.

i talrige engelske herregaardsbygninger, uden at der derfor er tale
om kopiering. D et drejer sig om en efterdigtning, inspireret af en
gelske rejseindtryk og muligvis fremkaldt af bygherren, grev Danneskiold-Samsøes ønsker om husets udseende. H erholdt havde tidli
gere (1852) efter bygherre-ønske »digtet« over motivet »Rafaels
Villa« i Borghese-haven i Rom, da han opførte etatsraad Raffenbergs landsted paa Frederiksberg. Mere end noget andet røber Enrums skorstene bygningens engelske forlæg. T il et manor-house
hører som bekendt flere ildsteder, og i det ydre markeres dette
prægtige inventars eksistens ved dekorative chimneys, sammensatte
i flere led til en lyst for øjet. Paa Enrum er tre saadanne skorstens
monumenter placeret en suite paa den højeste tagryg og andre af
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mindre form at længere nede ved tagrenden. D et hus lod sig visselig
anvende ogsaa uden for sommertiden. E n buldrende ild fyldte da
gemakkerne med varme og gjorde livet inden døre end mere stem
ningsfuldt paa de kortere og koldere efteraarsdage, naar jagten var
blæst af. Enrum var dengang baade ude og inde et herregaardsmilieu, med stor herskabs-husholdning og hvad dertil hører, ogsaa
af vognbygninger og lader (pi. 22). I saa henseende er det en paral
lel til en anden Danneskiold-Samsøes landsted i Søllerød-cgnen,
marineministerens mere end hundrede aar ældre og tidligere om
talte Søllcrødgaard, der forlængst er nedrevet.
Med den følgende bygning har vi overskredet dette kapitels tema
om landsteder og lystgaarde, eftersom vinhandler Georg Besties villa
(pi. 23) ved Vedbæk Strandvej helt ude ved den nordlige Søllcrødkommunegrænse hører til helaarsbeboernes domiciler. N aar vi alli
gevel medtager den her, er det fordi den baade i størrelse og stil
passer ind i den senest skitserede udvikling. Villaen - Strandridergaarden - er opført i 1897, faa aar efter anlæggelsen af kystbanen
mellem København og Helsingør. Med den bane blev nye mulig
heder bragt til veje for boligbyggeri langs Strandvejen. Den gamle
Hclsingørvej gik dermed ind til en tid, der arkitekturhistorisk som
allerede antydet blev et ofte dystert afsnit, som det ikke er vor op
gave at kommentere yderligere. Besties villa hører til de gode ting
langs Strandvejen, et massiv af et hus, af en fylde og tyngde som faa
af den hele Søllerød-egns huse kan opvise magen til. A rkitekten er
Thorvald Bindesbøll, en søn af Thorvaldsen-Museets bygmester.
V ar Enrum ud af engelsk herregaardsfamilie, er Strandridcrgaarden
ud af dansk, men ord som europæisk og nationalromantisk er i den
forbindelse blot kedsommelige etiketter, der intet røber om funktion,
stabilitet (konstruktion) og karaktertegning (form ), hvorpaa det
kommer an, naar talen er om arkitektur. D et er til disse forhold - og

til karaktertegning hører blandt andet matcrialepræg og proportionering -, at arkitekten først maa se hen. Vi, der af gode grunde ikke
kender husets evner saa at sige paa vor krop, har oftest kun den udad
vendte karaktertegning, eksteriørets udformning og holdning, at
støtte os til ved betragtningen og vurderingen af bygningskunstne
rens arbejde. Og denne part i sagen, det udadvendte, er i sandhed af
væsentlig betydning. Ved den bliver menneskets tilværelse udendørs,
i den daglige færden, snart forskønnet og snart formørket, alt efter
talentets omfang hos bygmestrene. Den er imidlertid som nævnt ikke
alt. Liv mellem væggene, i rum under tag, har en første-prioritet. Og
naar det er sagt, gør vi Besties villa til genstand for et par afsluttende
bemærkninger. Dens ydermure er pudsede, lyse og tagstenene blaaglascredc, og deraf kommer en distingveret elegance, trods bredden
og tyngden. Set fra Strandvejen er det et hus i en treklangs-akkord,
blok ved blok og tag ved tag, sammenspændt af parallcllinicr og af
et bælte, som er den »middelalderlige« buefrise om det hele korpus.
Der er baade barok, middelalder og vinhandlerens nutid i Bindesbølls
hus, - og der er Øresund uden for de østvendte vinduer.
Faa residenser i Nordsjælland har en tilkørsel af saadan tæthed og
rigdom paa vilde planter, buske og bugnende frugttræer i et frodigt
vildnis som den villa, der - højt oppe for enden af en slangesnoct
»bjergvej« - huser Søllerød-borgmcstercn. E n aabning her og dér
lader ane, hvilke udsigter der venter den, som kommer helt op, hvor
villa »Bjerget« (pi. 24) ligger, hegnet af rosenhave og kæmpegraner.
»Bjerget«, der er opført aar 1900, er en blanding af landgaard og
villa, straatækt og hvidmalet, et trefløjet eksteriør af statelig art, med
fløje og hovedgemakker vendt mod syd. Indenfor er rum af herskabs-maal, og foran vinduerne breder landskabet sig i et vældigt
panorama, der er borgmesterens hele Søllerød-land, en del af » Sjø
lunds fagre sletter«.
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Længst har bønderne og fiskerne boet i det nordøstsjællandskc
landskab, som indledningsvis bemærket. For ikke meget mere end et
halvt hundrede aar siden var de endnu at se, bønderne især i Øverød
og i landet omkring Søllerød søs østlige ende; og var de ikke længere
klædt i tophue og stribet hvergarns-vest med sølvknapper, som det
før var tilfældet, saa gik de dog i halmforede træsko og svære uld
klæder, som naturligt var. I et billede fra 1895 cr dette milieu og
bondelivets sidste Søllerød-kapitel fastholdt (fig. 14). E n krydret
duft af mødding og tjæret træ har staact om de to, der her har ord
at sige hinanden ved den sort-hvide gavl, en scene der var en L. A.
Ring værdig som billedmotiv, tæt paa slid og ælde hos dem, som
levede af jordens og skovens dyrkning. - Oprindeligt laa danske
bøndergaarde og -huse samlet i smaa landsbysamfund, hvorfra bøn
derne gik til arbejdet ude i markerne, der ikke var sammenhængende
efter ejer, men spredte. I slutningen af det 18. aarhundrede blev
dette landsbyfællesskab ophævet, og bønderne begyndte at samle
deres jord og flytte ud i nærheden af deres marker. E t eksempel paa
en saadan udflyttergaard er Rygaard (pi. 27), der ligger ved Øverødvej. Dens opførelse er at datere til cirka 1790, og den havde en
forgænger af samme navn inde i Øverød. Som næsten alle sjælland
ske og navnlig østsjællandske bøndergaarde er og har den formentlig
altid været hvidkalket. Bindingsværkets stolper blev ikke som paa
fynske landbygningcr trukket op i rødbrunt eller sort. Paa mange
sjællandske bindingsværkshuse blev end ikke fod- og tagrem marke
ret med særskilt kulør. Væggene stod i hvidt fra tagskægget og ned

B ondem iljøet

Fig. 14. Ved Jens Skovløbers Fus i K irkesko ven. F oto A . G randjean, 1895-
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til den bare jord, lidt skæve, som var de ved at synke sammen under
presset fra det høje straatag. Carl Bloch, L. A. Ring og en række
andre malere har benyttet saadanne bondehuse som modeller til de
res billeder. Paa Rygaard er fod- og tagrem trukket op i sort, som
vandrette rammelister om de hvide stolpe-og-mur-vægge, - et syn
for guder, saa smukt som resultatet er, især paa den lange vestvendte
ladevæg, der tager eftermiddagens sollys til sig med stor effekt (pi.
28). Straatag, stenbro, busk og træer lægger andre farver til, - og
ikke langt derfra gumler kvæget. V i er paa landet, i et landskab, der
har storgaardens stil, idyllisk og monumentalt paa en og samme
gang. Med brede trækroner her og dér paa de vidstrakte marker
over mod skovene. A lt i grønt saa langt øjet kan se. E t nedtraadt
vandhul og henslængt gavntræ er stemningsfulde spor af dyr og
mennesker. - Fra den brolagte gaardsplads (pi. 29) er det de mange
rundskaarne tagkviste paa stuebygning og sidefløje, der er iøjnefal
dende. De er karakteristiske for flere nord- og nordøstsjællandskc
landhusc, og gør sig især bemærket paa Søllerød-cgnen, hvor de hol
des i hævd paa forbilledlig vis. Og endelig: paa gaardspladsen, i nær
heden af vandposten, staar et par biler af engelsk race. N utid og
fortid har altid gaaet vel i spand, naar blot det ikke skortede og ikke
skorter paa sans for tingenes gode form og holdning. - For den
mønstergyldige istandsættelse af Rygaard har den nuværende ejer
arkitekt Palle Suenson staact.
Fra klassicismens 1790’erne skulle vi holde Søllerød Præstegaard
for at være, om hoveddøren (pi. 31) lægges til grund for bygnin
gens datering. Men med denne dør pynter præstegaarden sig med
laante fjer, indsat, som den er, i forbindelse med en ombygning i
1920’crne, iøvrigt en ombygning der fratog gaarden sin mere spe
cielle sjællandske karakter og gjorde den til noget nær en fynsk idyl
(pi. 32), ikke mindst hvad angaar vognhuset, der uden misly de
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Pig. i ) . Præstegaarden i Søllerød. T e g n in g af A x e l H o h n , lyoy.

kunne indgaa i et sydfynsk landevej s- eller - for at understrege idyl
len - vandmøllemilicu (pi. 33). Før nævnte ombygning var gaardens hovedbygning i hvidt, uden synlige stolper, og døren var ikke
en dobbeltdør, men en enkelt, saakaldt hollandsk dør med fyldnin
ger. Dertil var omtalte vognhus den ene ende af en mere end dobbelt
saa lang staldbygning, skæv og halvgemt bag græs og buskads (fig.
15). O m trent midt for gaardspladsen stod et gammelt kroget træ, der
skyggede svalt paa varme sommerdage, fyldte luften med musik,
naar vinden viftede løvet, og gav pastorens landlige omgivelser den
lyrisk-poetiske tone, som forhen udadtil var den store højtid i præ-
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stegaardc. Ombygningen beskar denne kultur, uden derfor helt at
fratage den dens skønhed. Stolperne blev fornyet, rettet af efter
lineal, og formentlig reduceret i sværhed. Vinduerne beholdt deres
maal og plads, og hoveddøren blev som anført udskiftet med en for
nem repræsentant for den H arsdorff ’ske klassicismes snedkerkunst.
Paa dette fremmede sted gør den en usikker figur, haardt trængt af
vindue, stolper og tagskæg, og for bred i forhold til dørstenen, der
vel har passet til den om ikke oprindelige, saa ihvcrtfald tidligere
hoveddør. Alligevel er præsteboligen som helhed agtværdig, og det
paa grund af bygningsanlægcts maleriske kvaliteter. E r vognhuset
end en afkappet ende af en større stald og lade, er det dog af ædel
karakter. H er er intet indeklemt maskespil, men lutter naturlighed.
Formodentlig er den staldbygning, hvoraf vognhuset er en ende,
opført omkring 1850. Den ses ikke paa en tegning af kirke og præstegaard (fig. 16), udført cirka 1835.
N eden for Kirkebakken, ved Søllerød søs østlige bredder, laa i
det 19. aarhundredes første aartier en lille isoleret enklave af huse,
o g blandt dem stiftelsen Drewsens Hospital, hvis bygninger som an
dre anonyme Søllerød-husc ikke lader sig nøjagtigt datere. Stiftelsen
er testamentarisk oprettet i 1804 og i slutningen af 1808 stod den
rede til at modtage sine første beboere. Ifølge en statistisk-topografisk beskrivelse fra 1834 var der dengang tale om to bygninger af
mur- og bindingsværk, som det ogsaa fremgaar af ældre malerier fra
den tid. Omkring 1840 er de to huse imidlertid blevet til eet, en lang
bygning paa en kraftig sokkel af ikke-tilhugne granitsten, med smaasprossede vinduer, pudset mur og stilige døre, der om trent saa ud
som de nuværende, men ikke var slet saa rigoristisk linieret i relief
og fir-deling (pi. 34). Fra vejen førte simple stentrin frontalt til den
højtsiddende dør i facadens nordende og et enkelt trappetrin til
døren i syd. Skønt huset har været udsat for betydelige ændringer

H ospitalsgavlen

Fig. 16. Præstegaard og kirke i Søllerød, set fra Ø verød, ca. 1835.

i vort aarhundrcde: vinduerne forøget nedentil med et smaasprosscfag, solbænke indskudt, et vindue erstattet af en tredic dør midt i
facaden, trappetrin og platforme af cement med samt jernrækværk
stillet op, skorstenene fjernet, og endelig tilføjelsen af to rundskaarne
tagkviste, - har det dog bevaret noget af sin oprindelige og smukke
karakter. Alligevel maa det noteres, at trapperne, bruddet paa vin
duesrytmen ved den indsatte dør, og de voldsomt høje (lavtsidden
de) vinduer er en belastning for eksteriøret. E t vindue af de rette
maal sidder i gavlen, den gavl der frem for alt holder skik paa huset
(pi. 35). Den har undgaaet operative indgreb og er et pragtstykke
af enkel og stor form. De havde betydelige evner, de gamle anonyme
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haandværksmestre, og til disse evner hørte den gode smag. E n tjæret
sokkel og en hvidgul mur, foroven kantet af tagskæg og -lister, og
midtvejs lettet i vægten ved en diskret artikulering, som er gesimsbaandet; dertil vinduet under valmen, loftets lyskilde, - og mere var
ikke nødvendigt. Baade funktionelt og æstetisk var alt dermed til
godeset. Bagtil er hus og sidehus og et gammelt frugttræ en fordrings
løs og idyllisk havescene (pi. 36).
En værdig parallel til hospitalsgavlen er at se paa den anden side
af Kirkebakke og kirke, paa Mothsgaarden nær gadekæret i Søllerød.
Om ogsaa denne gaards historie gaar tilbage til dronning Sophie
Amalies og Christian V ’s tid, er dens bygninger, saadan som de ses
i dag, yngre. V i holder den hvidkalkede gavl og det hele teglhængte
hus for at være fra begyndelsen af det 19. aarhundredc (pi. 37).
Men alderen er ingenlunde det primære, selvom huse, ligesom men
nesker, ofte faar et indtagende og fint præg i den høje alder. D et er
husets eksistens og liv i øjeblikket, det udadvendtes - for beboeren
naturligvis ogsaa det indadvendtes direkte virkning paa øjet, og saaledcs tillige paa sind og tilværelse, vi forholder os til her og sætter
pris paa, naar ellers den virkning er værd at sætte pris paa. Og forsaavidt er der ingen forskel paa gammelt og nyt. Imidlertid lader
ældre ting og huse sig ikke frigøre fra stemninger, der forbindes
med svundne tiders liv og mennesker, og med denne subjektive
stemningsverden faar huset, ogsaa det mindre indtagende, skønhed,
men begribeligvis af en anden art end den, der fattes direkte med
øjet uden viden eller hensyn til fortidens mindeværdige personer og
begivenheder. V i kunne eksempelvis forsøge at befolke kroen i Søl
lerød (pi. 38) med mennesker, der har haft deres gang ved gade
kæret foran kroen og siden har taget plads i selskabet af verdens
største kunstnere: H . C. Andersen, der opholdt sig paa Olufshøj,
et stenkast fra kroen, i et hus hvor han nød »et rigt Bord og en

smuk N atur«, og Edvard Gricg, der komponerede sin klaverkon
cert paa Mothsgaard. Blot de to navne er mere end nok, og det
gamle Søllcrøds mure ved gadekæret omgives af end lysere stem
ninger. Og vidste vi, at de havde haft deres gang paa kroen, da stod
den bygning i et endnu mere poetisk lys, end den gør. Dermed er
ikke sagt, at den har behov for saadant personalhistorisk tilskud.
Søllerød K ro er ypperligt udstyret som bygningsmonument i sig
selv. Murene ud mod gadekæret bærer aarstallet 1677, og saa højt
bedagede er krobygningerne ikke, murværket er fra det 19. aarhundredes første halvdel og gentagne gange istandsatte, og bag dette
murværk skjuler sig rester af en ældre kro. Skønt stadig udsat for
ændringer har dette gadekærs- og krosceneri bevaret sin idyl i en
saadan grad, at institutionen Søllerød Kro er et synonym for landlig
hygge i Nordsjælland.
Tilbage i denne gennemgang af ældre bygningskunst i Søllerød er
papirfabrikkerne Strandmøllen og N y møllen. Førstnævnte er en
velkendt komposition ved Møllcaaens udløb i Øresund (pi. 39).
I det 18. aarhundredes første aartier kom den i familien Drewsens
eje, og siden blev dens bygninger udvidet og ombygget. A t datere
dem er en kompliceret sag. Den oprindelige nord-syd-vendte hoved
bygning var af m ur- og egebindingsværk, med stentag og to etager
høj. Udenom laa og ligger de mange huse, som papirfabrikationens
specielle krav fordrede, en del af dem opført i bindingsværk og en
del i grundmur, men alle med teglhængte tage, - værksteder til pres
ser, bøtter, valkeværk og fra 1821 til dampmaskiner; plads til klude
magasiner og især til papirtørring, samt et særskilt hus til limkøkke
net. De ejendommelige smaa tag-etager paa bygningerne ud til
Strandvejen er lofter til tørring af papiret. Desforuden havde fabri
kanten en kornmølle og et landbrug med lader, stalde og karle, og
Drewsens virksomhed var saaledes et lille samfund for sig ved den
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opstemmede aa og dens frodige kanter bagtil, og ved Sundet fortil.
Papirfabrikationen er forlængst hørt op, men bygninger, have og aa
har endnu duft af det liv, der udfoldede sig her før det sidste aarhundredskifte, og dertil har arkitekten Carl Brummers restaure
ring bidraget. Strandmøllc-bygningernc var dømt til nedrivning, da
Brummer tilbød uden vederlag at istandsætte dem (1920). De staar
der da som bomhusc ved indkørslen til Søllerød Kommune, og er et
minde om en evne til at bevare forgangne tiders skønhedslevn. Længere op ad Møllcaaen, i Ørholm, midt i det danske Schweiz,
ligger N ym øllen, der som institution gaar tilbage til Christian IV ’s
sidste aar. Sit nuværende udseende fik den ved en ombygning om
kring aar 1800 (pi. 40). Den er grundm uret og i to fortil halvt ned
gravede etager. Murene er gule og omgivet af skovens træer, mark
og aa, - i en stilhed, der brydes nu og da af en dryp-lyd i vandet.
Farver og lyde er alt, hvad der er tilbage af fordums mølle-liv paa
dette billedskønne sted.

M o d e rn e ark itek tu r
D et er den moderne arkitektur, der staar stærkest i Søllerød. I den
kommer bygningskunstens formale værdier til udtryk med en styrke
og klarhed, som der sjældent er mage til i egnens ældre bygninger,
hvor milieu, landskab og idyl gør sig stærkere gældende end den
rendyrkede arkitektoniske form. Funktionalismen gjorde rent. Jag
ten paa stemningseffekt for effektens skyld blev indstillet, og man
vendte tilbage til den enkle og umiddelbart fattelige form, der mar
kerer sig monumentalt, og som altid har været arkitekturens fornem 
ste særkende i det kunstneriske. Og man forlod klassikkens fordrin-

ger om symmetri og aksial linieføring i eksteriør saavel som i inte
riør, saaledes som de herhjemme var indført med renæssancen. I
dette forhold er moderne dansk arkitekturs første kapitel - funk
tionalismen - af en revolutionerende betydning, men ikke nyt, forsaavidt som middelalderens bygmestre og det 19. aarhundredes mid
delalder-inspirerede arkitekter lod funktionskravene komme umid
delbart til orde i plan og opstalt, sidstnævnte arkitekter dog først og
fremmest for historie-stemningens skyld. - Betegnende for vort
aarhundredes eksplosive udvikling i de tidligere smaa og administra
tivt uanseelige sognebyer gør funktionalismen i en modificeret form
sin entré i Søllerød med projekteringen og opførelsen af en offentlig
bygning: Raadhuset. D et er som bygning og kunstværk resultatet
af et fællesskab, delt af arkitekterne A rne Jacobsen og Flemming
Lassen, og de bevarer som en hemmelighed, hvordan arbejdsopga
verne var fordelt mellem dem. Den side af sagen er vel ogsaa sekun
dær; den primære er værket selv, som med hensyn til vurderingen
fik en ilde medfart hos borgerskabet, da det stod færdigt. Deri ad
skiller det sig ikke fra den skæbne, der er blevet mange andre
betydelige kunstværker til del. Først nedsættes de, og siden sættes de
højt. Søllerød Raadhus opførtes i 1940-42 som to bygninger langs
Kongevejen, for foden af Gccls Bakke, tæt ind til Geels Skov. Og
som det ligger dér, er det udsat for et overordentlig haardt handicap:
Bebyggelsen omkring krydset Kongcvcjcn-Øvcrødvej-Stationsvcjen,
en bebyggelse der for at sige det mildt er en yderst ubehagelig
genbo, paa nært hold et sandt mareridt over for den fornemme kul
tur, der er Arne Jacobsens og Flemming Lassens raadhus. I den
korte, forreste blok af raadhusbygningerne er forhal, kontorer og
raadssal, og disse lokaler giver sig direkte til kende i facaden, der er
en fladekunst, at ligne ved et maleri af Mondrian (pi. 41). I den ene
side er vægten betonet nedad, i den anden - med raadssalens vin-
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duer - opad, derimellem og oventil ligevægts-formidlingen, hen
holdsvis de mindre vinduer og taglinicn, - proportioner og forskyd
ninger, der bestandig gør den hele front spændstig. I hjørnet bryder
forhallen blokkens kubiske stramhed og rykker lidt ud som et relief
i blokken. Dertil det lysegraa-grønlige og lette farvespil i den nor
ske marmor. Og endelig: et romantisk betonet relik fra tidligere
tiders raadhusbygninger, balkonen. Den røber mere end noget an
det, at funktionalisme i renkultur ikke er denne bygnings sag.
Æstetisk er balkonen en part i facadens spil om ligevægten mellem
forhal og raadssal. Den nordvendte gavl (pi. 42) med klokker, ur
og en række vinduer er atter et eksempel paa raffineret balancekunst
og monumental kubisme. I 1964 og følgende aar opførte de samme
arkitekter en ny blok mod øst (pi. 43), forbundet med den ældre
fløj ved en gennemsigtig glasbygning. Denne nye blok er tungere i
udtrykket, ogsaa tungere end den lange kontorfløj ved Kongevejen,
og det især paa grund af det kraftige indsnit i opstaltcn, der er den
tilbagetrukne tagetage og i den sydvendte side de skyggende sol
fang. Ved siden af alt dette forekommer den ældre del endnu mere
spændstig, og saaledes er helheden en livlig variation over samme
tema: huset som et linie-rent og blokfast korpus, - i tre karakterforskellige, med hinanden forbundne bygninger, placeret paa een
stor flade.
A rkitekturens skulpturelle kvaliteter kommer klart frem i raadhusbygningerne, og er ligeledes iøjnefaldende i huset paa Geelsvej
i H olte (pi. 44), bygget i 1954 efter A rne Jacobsens tegninger.
Højdeforskelle i terrænet er udnyttet og understreget af den skraatliggendc kasse, der ud til vejen hviler paa cn lav hvid murstensmur
og holdes ned mod haven bagtil af skraalinie og skorsten. Gavlvin
duerne og deres med taget parallele linier bryder den massive form
og holder kassens tyngde i ave, og giver dertil lys til rum under

taget. H er er planer, linier, form i en gcomctrisk-skulpturcl kompo
sition, der intet savner i vægt og ligevægt. Hvad fotografiet ikke med
deler fuldt saa godt, som det kunne ønskes, er det yderst distingve
rede præg, der er over huset, som det ses fra vejen, en distinktion
der er kendelig i al kunst, og især i bygningskunst. U d mod haven
og neden for den lange taglinic er bygningen paa Geclsvcj en bolig
i to etager, vendt mod en frodig vegetation og mod eftermiddagens
sol. - H olte er med Arne Jacobsens og Flemming Lassens raadhus
og med Arne Jacobsens hus paa Geclsvcj indført i den moderne
internationale arkitektur-verden, som den med Le Corbusiers ku
bistiske bygningskunst som et udgangspunkt foldede sig ud i 1930erne og følgende årtier.
Den internationale orientering er i dag som forhen en nødvendig
inspirations- og idekilde for kunstneren. Tidligere var det eksempel
vis Rom og Palladios Vicenza, der satte kræfter i gang hos arkitek
terne, og det blev de ligesaa lidt som nutidens arkitekter i deres
forhold til europæisk, amerikansk og japansk arkitektur mindre ori
ginale og mindre personlige af, tværtimod. Først ved konfrontatio
nen med den store verdens kunst evnede og evner de at give deres
arbejde et kunstnerisk værdifuldt format, og vor tids betydelige
danske arkitekter faar da selv plads blandt dem, der søges af frem 
mede. Betegnende i saa henseende er baade Arne Jacobsens og Jørn
Utzons virksomhed. På samme tid er Jørn U tzon beskæftiget med
et hus ved Dronninggaards Allé i H olte og et operahus i Sidney.
H uset i H olte er opført i 1954, og tager sig i birketræers, graners
o g Furesøens omgivelser ud som et finsk bygningsmilieu (pi. 45).
U tzon var i 1945-46, 27 aar gammel, i Finland, hvis nye bygnings
kunst som bekendt har en stærk position paa det internationale plan.
E r der i Arne Jacobsens hus paa Geclsvcj reminiscenser af Le Cor
busiers kunst, saa er der i Jørn Utzons hus ved Dronninggaards Allé

Jørn U tzon

A lf R e fe r

52

præg af Alvar Aalto, som har bygget huse af træ, glas og sten, med
naturen som en direkte integrerende part i bygningen, som vi også
ser det hos U tzon i Holte. Fem brede fag i en konstruktion af svært
fyrretræ er løftet op over hovedhøjde, omkring et mur-volumen i
midten. D et ene af disse fag er en aaben altan, de andre er boligen
under tag, med glasvægge mod vest, ud mod Furesøen. I det murede
parti er trappe, køkken, badeværelse, pejs og skorsten. H er er intet
spil med kubistisk form, men en rationel og logisk formulering,
stærk i det enkle og velbegrundede udtryk. Den udstrakte længde i
bygningens vandrette planer og den kraftigt markerede, lodrette
fagdeling er sat op mod hinanden i en ligevægt af fornem holdning.
Konstruktion, funktion og form er her en udelelig helhed.
Ikke langt fra Vedbæk Strandvej, i nærheden af villa Rosenlund
og skjult for strandvejsfarende, ligger et hus, som arkitekten Alf
Refer i 1964 byggede til sig selv. Maalcne er ikke store i det kvanti
tative, men saa meget desto større i det kvalitative. U d mod vejen,
der er en lille sidevej, er huset af et tillukket og reserveret væsen
(pi. 46). T u n g t ligger det paa jorden, med røde mursten i en svungen forside, der har karakter af haandens, murerens arbejde. Mod
syd og mod vest er huset venligt (pi. 47), og mod nord er det atter
tilknappet. De syd-vestlige sider er opdelt i lodrette, let svungne og
lige mur-planer, sidestillet døre og vinduer i et sjældent fint kompo
neret samspil (fig. 17). E t ovalt plan i det vandrette er altanen,
hvortil der er adgang fra haven og fra samtlige værelser i den øvre
etage, og hvorfra der er udsigt over skov og sund. I etagen forneden
er garage (fig. 18) og et atelier med store vinduer mod syd og vest.
Ovenover er ialt fire gemakker, et udhængt hjørnevinduc i øst og
storstuen i vest, med pejs og et spisebord, der lader sig forskyde
mellem stue og køkken, og derfra kommer dækket ind, om trent som
et crcmitagebord der kommer »fuldt serveret op af gulvet« (fig.
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Fig. 77. Villa, Vedbæk S trandvej 310. T eg n in g af A l f R efer, 1963.

19). Frem for alt cr det eksteriørets opstalt, der fordrer superlativer,
og navnlig havesiderne. H ver sektion i opstaltcn er som et monu
ment for sig. Pejsens ligesidede skorsten i den buede mur, med den
lette bølgestreg foroven, - forneden den let markerende fodliste - ,
cr et ædelt stykke, der kan tilegnes isoleret og samtidig byder sig
frem som part i sidestykket, der cr vinduerne i begge etager. Og saa
fremdeles, huset rundt. A t tilegne sig et kunstværk er en additiv
proces. I Refers hus cr additionen lagt konkret for dagen. Del efter
del gør sig selvstændigt gældende, og sluttelig spiller de sammen;
den tunge bas ud mod vejen og i nord, de lettere strygere ud mod

Fig. 18. Vedbæk S tra n d vej 310,

øjtf- og

sydside. T eg n in g af A lf R e fe r, 1963.
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Fig. 19. Vedbæk S trandvej 310, plan af førstesal. T e g n in g af A l f R efer, 1963.
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haven. - A rne Jacobsens, Jørn Utzons og A lf Refers nævnte en
familiehuse er kunstværker, mærket af originalitet og personlighed,
som kunst altid er.
D et moderne ctagehus- eller høj husbyggeri og den intimitet, der
præger Søllcrød-egncns landskaber, forliges ikke altid, men kommer
dog ofte godt ud af det sammen. D et kræver som før antydet en
udsøgt diskretion og hensyntagen at ville bygge højt i et landskab
med forholdsvis lav eller tæt og idyllisk vegetation og slippe godt
derfra. Og det kræver kunstnerisk talent at kunne bygge etagehuset
side om side med saa betydelige æstetiske værdier, som der er tale om
i Søllerød-landskaberne, uden at forringe naturmilieuet. I Jean Fehmerlings højtliggende Skodsborgparken, opført i 1962, er højhusene
og parken foran dem groet sammen til en monumental og stem
ningsfuld helhed. Tilgroede skrænter, plæner og træer er et uom-

gængeligt inventar omkring et saadant byggeri ved Strandvejen.
Det er den grønne klædning, der sammen med det menneskegjor
te, arkitekturen, gør denne korte Strandvejs-strækning behagelig.
Maatte blot parken engang i fremtiden naa over paa den anden side
af vejen og omfatte partiet helt ned til strandkanten, at det også dér
bliver synligt for alle, at »blaa sig søen bælter, og løvet staar saa
grønt«. - Om den høje bebyggelse principielt »er til fordel for
Strandvejens helhedskarakter«, er yderst tvivlsomt. En mundsmag
her og dér gaar vel an, men med byggeriet Skodsborgparken at ville
vise, »hvorledes Strandvejen med held kunne renoveres i sin fo rt
satte udvikling«, er at tage mere for sig af den ret end godt er. - E t
andet eksempel paa hensyntagen til forhold i landskabet er husene
Nærumvænge (pi. 48), opført 1951 og følgende aar efter tegninger
af Palle Sucnson. D et er røde tegltage med brede skraaplancr i for
skellige højder, der dominerer denne bebyggelse i landskabet, set
fra motorvejen mellem København og Helsingør. Forrest lavere
huse, halvskjult af buske og træer, med fagplaner som formidler
overgangen til højere bygninger bagved, en sammensætning der
minder om ældre tiders teglhængte husgrupper. Dermed er intet sagt
om Nærumvænge set fra andre sider. - E t indtagende etagebyggeri
er pensionistboligerne paa Dronninggaards Allé i Holte, opført i
1969 af Dan Fink (pi. 49). Placeringen ind ved de store træer og en
skraaning er lydefri, og det arkitektoniske formsprog er kraftigt,
med en betoning af mursten og flade i en blok-skulpturel fasthed.
Farverne er lysegule og hvidgraa, en fryd for øjet, og en under
stregning af den lysende renhed, der præger linie og form i dette
eksteriør, i højde og drøjde underordnet vejens villabebyggelse.
Etagchuset i en beskeden højde og som rækkehus præsenterer vi
med Nils og Eva Koppels Søllerød Park, opført 1954-56. Fire,
fem eller seks huse i to etager og en tagetage er stillet sammen og
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udgør enheder for sig i en større helhed. I flere af disse enheder er
husene paa række let forskudt i forhold til hinanden, og enhederne
er saaledes placeret, at havearkitekten Knud Preislers landskabshave
behersker eksteriøret, som det tager sig ud inde fra den enkelte
bolig. Paa den maade er Søllerød-Park-huscnc af en menneskevenlig
støbning. Bedst gør de huse sig, der ligger paa plænerne og i nær
heden af skyggefuldc træer og trægrupper. løvrigt er de enkelte
enheders cndegavlc hvide og flere spiller sammen i prospektet og
gør i form og flade en særdeles smuk effekt (pi. 51), med den røde
tagtegl som et vellydende akkompagnement i det maleriske. Alle
husene har syd- eller vestvendte stuer og franske døre, hvorved
solen, træerne og det hele landskabelige havepanorama faar del i
dagens liv inden døre.
V ed en hulvej i Vedbæk, en vej som naturen gavmildt har skæn
ket en god part af sin skønhed (pi. 53), ligger et hus med adresse
Henriksholms Allé. D et er bygget i 1953 og udvidet i 1967 af arki
tekten Ole Helweg (pi. 54). Ved samspillet mellem linier og flader,
lodrette og vandrette, lyse og skyggede, ved rumvirkningerne, ved
respekten for omgivelserne, og ved murstenene gør det sig fint be
mærket. D et samme gælder husene ved Enrumdammcn (pi. 55),
opført i 1968 efter tegninger af arkitekt H. H . Clausen, de faa aar
ældre rækkehuse i Carlsmindeparken (pi. 56, H enrik Iversen og
Harald Plum ), og G unnar Jensens og Finn Monies’ N(Crumgaardskolen, indviet i august 1970 (pi. 57). T ræ og mursten har tjent
sammen i dansk arkitektur i snart et aartusind, men faa perioder før
vor egen tid har kendt saa høj en kvalitet i det samarbejde som den,
der lægges for dagen i vor tids bygningskunst. E r der end tale om
traditionelle materialer - tegl og træ, naturens egne værker - er der
i den arkitekturens formforenkling, hvori de fremtræder, og i den
iøjnefaldende plads, de sammen indtager i den enkelte bygning, intet

traditionelt, men et selvstændigt og nutidigt udtryk, der hører til det
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bedste i dansk bygningskunst.

Det var i 1913, at Louis Bobc i sin afhandling om lystrejser og lystgaarde i Københavns omegn affyrede følgende salut: »Den Slægt af
Københavnere, der staar ved Støvets Aar, bærer endnu i sig en ve
modig Genklang af den Adventsstemning, der gik forud for en
U dflugt fra ‘kvalmfulde Mure til Marken saa huld’. Med retfærdig
Harme har den set de Skønhedsværdier, Københavns nærmeste O m 
egn som faa Hovcdstædcr i Verden kunde opvise, blive tilintetgjorte
brutalt af gridske Byggespekulanter, begunstigede af kortsynede og
idéforladte kommunale Øvrighedspersoner«. Og vel var der grund
til bitterhed over meget af det, der dengang blev gjort, ogsaa i Søllerød-omraadct, og især i H olte eller som det hed N v-H oltc, men
slet saa ilde fat var og er det ikke. Meget er bevaret og siden for
billedligt istandsat, mange idyller er som alt bemærket intakte, og
landskabskarakteren er i store afsnit den samme nu som for aarhundreder siden. Søllerød er imidlertid ikke et museum for gammel
bygnings- og landskabskultur, og skal heller ikke være det. Saadannc
kulturer indgaar naturligt i egnens liv som part i et moderne sam
fund, der baade har rod i tidligere tiders virke og har kræfter til at
være sig selv i et smukt og livskraftigt nutids-udtryk.
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77. Egebakken, Vedbæk Strandvej 335, set fra Strandvejen.
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Pl. 29. R y guard, Øverødvej 195, gaardspladsen.

I34
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sidefløj. Fredet i klasse B.

140
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Pl. 43. Søllerød Raadhus. Forbindelsesby gning af glas og kontor
bygning opført i 1964-196-!.
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Pl. 44. Geelsvej 10. Bygget i 1954. A rkitekt: A rve Jacobsen.
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Pl. 46. Vedbæk Strandvej y 10. Bygget i 1964 af arkitekt A lf Refer.
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Snenson.
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174

Pl. <jo. Frydenholm Plejehjem, Kongevejen 127. Indviet 1970. A r
kitekter: Gunnar Jensen og Finn Monies.

\^ 6
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Glahn og Ole H elweg, udvidet i 1967 af arkitekt Ole Helweg.
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