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Omslaget viser et udsnit af illustrationen side 24-25 med Professor Tribini og hans datter Aase
m.fl. på paraden foran teltet på Dyrehavsbakken umiddelbart før en forestilling i 1963.

Aase Tribini Clausen

Erindringer fra mit gøglerliv
Barndom på Bakken
Mine forældre mødte hinanden på Dy
rehavsbakken i sommeren 1935. Min
mor var smørrebrødsjomfru i en smørrebrødsforretning bag den gamle heste
karrusel. Min far var trylleklovnen
Frisko i Varieté Alhambra. Senere blev
han den landskendte og folkekære gøg
ler Professor Tribini.
Jeg flyttede med dem ud på Dyre
havsbakken første gang i 1946, tre må
neder gammel. Dengang boede der rig
tig mange familier på Bakken: Restau
ratører, teltholdere, funktionærer og
gøglere.
Man boede i små huse inde bag faca
derne, ofte med en fælles vandhane
udenfor og fælles toilet.
Vi boede altid i cirkusvogne, og jeg
elskede det. Med årene havde vi en del.
Min far tegnede de fleste selv, så de blev
indrettet til vores behov. Vi var en lille
familie, Far og Mor, min bror Jørgen og
mig selv.
Jeg husker specielt en cirkusvogn
min far havde købt brugt. Jeg har været
4-5 år gammel. Jeg husker glæden når
det regnede, så tyggede hele familien
tyggegummi, det skulle nemlig bruges
til at tætne taget med, som var utæt!
Vi var mange børn derude, så der var
altid legekammerater, og alle fik vi lov

at prøve de forskellige forlystelser, hvis
vi pænt bad om lov. Naturligvis ikke i
travle perioder med mange kunder,
men det vidste vi godt. Det var de sam
me familier, der flyttede derud hver
sommer, så vi kendte hinanden godt.
Ud over Bakken havde vi også hele
skoven som vores legeplads, og vi hav
de let ved at komme til Bellevue og få
en svømmetur. Det var kort sagt et sla
raffenland.
Bag ved Kildesøen havde jeg fundet
et gammelt knudret bøgetræ. Det var så
let at kravle op i, at jeg kunne have min
lille hund med under armen. Deroppe
var der en ganske lille plads, hvor jeg
har tilbragt mange stunder. Hunden og
jeg sad helt i skjul deroppe, og det var
sjovt, hvis nogle mennesker kom tæt på,
og hunden begyndte at bjæffe. Træet
står der endnu - det ser ikke længere ud
som dengang - men det gør jeg jo heller
ikke!

Varieteer og andre forlystelser
I min barndom eksisterede der otte va
rieteer, også kaldet forevisninger, med
en parade udenfor, hvor alle de optræ
dende stod inden forestillingen. En ud
råber kaldte på folks opmærksomhed,
hvorefter han præsenterede de optræ
dende. Det var gøgl af høj kvalitet men

Aase Tribini Clausen, f. 1946, fhv. gøgler og artist.
Hvor ikke andet er nævnt, tilhører illustrationerne forfatteren.
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Den senere Professor Tribini
(Christian Jørgen Nielsen) som
trylleklovnen Fris ko og hans as
sistent og hustru, Gudrun f Jen
sen med kunstnernavnet Iliona,
i 1936.

der blev heller ikke sparet på superlati
verne!
En af de største og mest kendte fore
visninger var Kramers Varieté. Både
Charles Kramer, sønnen Fritz og igen
hans søn Poul var dygtige bugtalere og
havde nogle vidunderlige bugtalerduk
ker, som kunne mange sjove ting.
Alhambra Varieteen, hvor min far
optrådte og rekommanderede de før
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ste år som trylleklovnen Frisko, havde
også Miss Florens med på program
met, som på det tidspunkt var en dame
i halvtredserne. Hun havde som ung
været en yndig balletdanserinde og
danset rundt omkring på de dengang
store scener; men selv om hun blev æl
dre og kraftigere, blev hun ved at dan
se, dog på mere ydmyge steder. Hun
endte som en tragisk/komisk prima-

donna, som folk elskede at se og more
de sig kosteligt over. Selv var hun lyk
kelig uvidende om sin situation. Privat
var hun en sød kollega og blev gudmor
til min storebror Jørgen. Hendes sidste
sommer var 1956, da var hun 65 år. Jeg
var dengang 10 år og så med undren på
hendes måde at gå i spagat på, det lig
nede bestemt ikke noget af det jeg hav
de lært!
Også Glade Gøglere og Varieté Alkazar var kendte forevisninger. I den
sidstnævnte startede i 1957 Søren Arli
som den hvide klovn. Han kom senere
til Tribini Varieteen, og vi blev gode
venner. Han blev senere sammen med
sin kone Lotte grundlægger af Cirkus
Arli, som i dag er et lille fint familiecirkus bestående af tre generationer og

med mere end 40 sæsoner bag sig. Fa
milien er stadig mine dejlige venner.
Der eksisterede tre store spiserestauranter, hver med stort orkester og
kunstnere på scenen. Det var Rosenha
ven og Promenaden (der begge brænd
te ned) samt Montmartre, som lå hvor
Den Hvide Hest ligger i dag. Men der
fandtes også mange små spisesteder, og
nogle steder kunne man medbringe sin
egen madkurv.
Der var to sangerindepavilloner
(Bakkens Hvile og Sommerlyst) og fle
re store dansesteder med orkester,
f.eks. Figaro og Danmark (der dansede
de unge rock’n roll), og der var Den
Runde med 10 øres dans for et lidt mere
modent publikum! Der var kaffestuer,
Pjerrot, falde-ned-manden, vejeman-

Miss Florens (1891-1956) som 52-årig i 1943. Det fremgår af fotografiet, at hun på dette tidspunkt ikke
længere kunne gå helt ned i spagat; men hun fortsatte med at optræde til kort før sin død (Cirkusmuseet).
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Professor Tribini og hans fami
lie i en afslappet stund bag teltet
på Bakken i 1951. Professor
Tribini sidder på isskabet. Bør
nene er Jørgen (1943-98) og Aa
se, og i døren anes deres mor.
Det var denne vogn, som i regn
vejr blev tætnet med tyggegum
mi.

den, Mester Jakel teater, kraftprøver,
luftgynger, spøgelsestoget, flere for
skellige karruseller, radiobiler, rodeo
banen og naturligvis rutsjebanen. Der
udover var der Hurlumhej og det store
etablissement Glade Hjul samt et hav af
skydebaner, lykkehjul, tombolaer, isbo
der o.s.v. Man handlede i sin nærmeste
isbod - og som fast kunde fik man nogle
gange lidt mere i vaflen!
6

Cirkus Revyen
Og så var der naturligvis Cirkus Revy
en, som alle dage har været det sted
hvor folk fra alle samfundslag mødtes
for at more sig.
I første halvdel af 1950erne var skue
spilleren Ib Schønberg direktør for re
vyen, og den hed cirkus Ib. Det var også
på det tidspunkt at filmen »Bag de røde
porte« blev indspillet. Min far var i fil

men rekommandør for en »dødsdrom«,
og Ib Schønberg, som havde hovedrol
len, skulle ligne en gøgler og trylle som
min far, så han kom ofte i vores lille telt
for at blive inspireret og lære, som han
sagde. Jeg var meget glad for hans be
søg, han var rar og gav mig hver gang en
tokrone, som jeg selv fik lov at komme
i min sparegris!
Der boede to bagere derude, som
bagte til alle restauranterne, men vi
kunne alle handle hos dem. Der kom
ugentligt en grønt/frugt handler køren
de på Bakken, hvor vi også kunne
handle. Ellers cyklede man ned til
Klampenborg eller Ordrup for at købe
ind.
Før der kom elektriske køleskabe,
husker jeg, når manden med alle is
stængerne kom på sin Long John. Hvis
vi var heldige fik vi lov at hoppe op for
an på cyklen, og vi unger hvinede fryde
fuldt over det lidt våde og kolde gys.
»Professor« Tribini
Min far blev selvstændig teltholder i
1948 med sin variete, som først hed gøg
lervognen, senere den nok så berømte
Tribini Variete. Vi lå på teltplads nr. 27.
I 1943 udråbte den daværende telt
holder af bl.a. Variete Alhambra og for
mand for teltholderforeningen, Niels
Chr. Frode-Jensen, min far til den ny
Professor Labri, altså Professor Tribini.
Professor Labri var en markedsgøgler,
som rejste rundt på markeder og var en
fantastisk rekommandør - han levede
fra 1863 til 1935.
Det var netop det med talegaverne,

Teltholder Frocle-Jensen og Professor Tribini med
chimpansen Maroc på Bakken i 1954.

der gav Frode-Jensen ideen til, at min
far skulle være en ny Professor. Der står
skrevet om min fars talegaver, at han
kunne spalte det danske sprog i atomer.
Han selv var mere beskeden, han ynde
de at sige, at han som lille var blevet
vaccineret med en grammofonstift!
Børneoptræden
Det er almindeligt kendt at barnet ko
pierer den voksne, og de voksne jeg så,
var enten tryllekunstnere, akrobater,
klovner, jonglører eller linedansere osv.
Så jeg legede altid artist, og begyndte at
optræde på scenen i 1949 som 31/? årig.
Min storebror var allerede startet på
scenen som en meget ung tryllekunst
ner, han var Zfi år ældre en mig.
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ring på forskellige måder smidiggør
samtidig kroppen, og jeg lærte derefter
akrobatik. I sommeren 1953 fik jeg en
medalje af min far til at hænge på mit
kostume, på bagsiden stod der »For din
flid«. Det var den femte sommer jeg op
trådte, så det var altså et lille jubilæum!
Medaljen har jeg stadig, den ligger i mit
smykkeskrin som et kært minde.
Sabelslugere
Jeg husker at jeg var med Far og Mor
for første gang til Hamburg i vinteren
1952. Far havde hørt om en mand som
kunne sluge sabler, ham skulle vi møde.

Aase som 4l/2-årig artist i 1950.

Min far måtte søge Justitsministeriets
tilladelse til, at vi børn måtte optræde.
Det fik vi lov til fordi vi var under for
ældrenes opsyn, og kun et vist antal ti
mer om dagen.
For mig var det at optræde en vidun
derlig leg, udenfor på paraden blev jeg
præsenteret som Danmark yngste akro
bat pige. Far sagde, at jeg kunne lægge
lige så mange knuder på mig selv, som
en slagter kunne lægge på en medi
sterpølse. Jeg kravlede på mange for
skellige måder igennem en lille forkro
met jernring, som i dag er udstillet på
Cirkusmuseet. At kravle igennem en
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Aase laver »hagekik« i 1954. Billedet er et post
kort, som solgtes som souvenir efter forestillingen.

Jeg er jo efterkrigsbarn og havde hørt
de voksne snakke om den forfærdelige
besættelse af Danmark. I Hamburg fik
jeg virkelig set, at der havde været en
krig. Det var et voldsomt og forfærdeligt
syn for en seksårig, at se alle de bombe
kratere. Og i det hus sabelslugeren boede
i, gik man op til anden sal ad en trappe
som hang ude i luften, fordi den anden
halvdel af ejendommen var bombet væk!
Sommeren 1952 optrådte »Tabu og
Tamara« sabelslugeren og hans kone i
Tribini’s glade variete. Han blev en sen
sation folk ville ind og se - de var et flot
par på paraden, og far fik en masse
presse da han tog på Sankt Joseph hos
pital og fik røntgenfotograferet Tabu
med sablen inde i sig.
Mange år efter, i 1960, optrådte en
kvindelig sabelsluger som gik flot i spa
gat med sablen i sig.
Ak! Tider ændrer sig, folk væmmedes
nu ved sådan en optræden, og i gensidig
forståelse blev kontrakten ophævet og
hun kunne rejse hjem.

Travlhed og stamgæster
Dengang i halvtredserne før fjernsynet
ville folk underholdes, og der blev spil
let rigtig mange forestillinger. Om søn
dagen måtte vi først starte kl. 14.00 af
hensyn til kirketiden, som skulle re
spekteres! Forestillingerne spillede til
der ikke var mere publikum tilbage,
sent på aftenen.
Vi boede meget tæt på rutsjebanen,
og jeg husker, at vi hørte når den åbne
de kl.14.00 - så stillede vi urene. Og man
hørte når den lukkede kl. 24.00. Så blev

Aase i 1954 ved en sommeroptræden på B&W. På
kostumet ses den i teksten nævnte 5-års medalje.

alt stille på Bakken, og der var en spe
ciel stemning, når vildtet fra skoven
kom tæt på for at spise fra de dengang
åbne affaldsbeholdere.
På lørdage/søndage kom der ekstra
personale på til at holde folk i køen. Vi
måtte naturligvis ikke spærre gaden for
an varieteen, så folk stod i hårnåle sving
langs paraden, imens de ventede på at
blive lukket ind. Der var 300 siddeplad
ser i teltet. Og det skulle jo gå stærkt
med at lukke folk ud og ind, så ingen gik
forgæves
Bagest i teltet oppe på det, som hed
broen, var der en lille fin loge med røde
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Professor Tribini rekommanderer på paraden foran teltet før en forestilling i 1949. Til venstre for ham står
børnene Jørgen (6 år, med stortromme) og Aase (J'/2 år, hendes første sæson). Næstyderst til venstre »Prin
sesse Zipora« (den oversavede dame).

plysmøbler, der sad man godt og så fint
alt, hvad der skete på scenen. Der har
der siddet mange specielle gæster,
kendte personligheder og venner, og far
serverede ofte kaffe og æbleskiver for
dem under forestillingen, fra »Tyrolerhallen« som lå lige over for os.
Jeg husker, at der kom hver sommer
et sødt ægtepar, han var tysk professor
og hans kone var fra Danmark. De bo
ede i Hamburg, og han underviste i bl.a.
latin på universitetet dernede. Han be
mærkede sig, at ude på den store facade
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midt imellem farverige billeder om alt
det, folk kunne se indenfor, stod en la
tinsk tekst: »Mundus vult desipi, ergo
desipiatur« oversat »Verden vil bedra
ges, så lad den da blive det«. Han kom
i snak med far om teksten, og den noble
professor og gøglerprofessoren blev
venner. Det søde ægtepar kom hvert år
og blev også stamgæster i logen.
I en del år kom der nogle kære »stam
gæster« flyvende for at bo hos os. Det
var et svalepar, der hvert år byggede en
rede på præcis det samme sted, nemlig

inde under baldakinen imellem kulørte
pærer. Det var i det yderste højre hjørne
for os, når vi stod derude, men publikum
kunne ikke se dem udefra. Når ungerne
skulle fodres, så far, at moderen nogle
gange blev siddende med mad i næbbet
i det nærmeste træ, til han var færdig
med at snakke i mikrofon. Sommetider
kunne han finde på at lave et helt lille
show ud af det, ved hviskende i mikrofo
nen fortælle folk, at han måtte lige tage
hensyn til sine kære logerende! Hvad
der naturligvis gjorde lykke.
Jeg husker en hverdag med silende
regn. Dyrehavsbakken var nærmest

mennesketom! Alle var vi naturligvis
sminket og omklædt til aftenens fore
stillinger, men jeg tænkte, at der nok ik
ke blev nogen forestilling denne aften.
Far gik rastløs ud og ind for at se, om
der kom nogle mennesker, og pludselig
så han en lille familie, far og mor og tre
børn pjaskvåde, de kom fra Jylland og
var på ferie, de skulle ind og se Profes
sor Tribinis Variete. Det kom de sande
lig også til, hele forestillingen optrådte
for dem og far tryllede med endnu flere
tryllenumre. Og som en lille erindring
forærede han børnene gaver fra sin sky
debane.

»Kongelogen« bagest i Professor Tribinis telt, for en gangs skyld optaget afprofessoren selv og hans familie
(1957).
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Aase optræder med et balancenummer i sin fars telt som 16-årig i 1962. Professor Tribini var den sidste
gøgler på Bakken, som brugte et rigtigt telt, og billedet giver et indtryk af rummet hvor forestillingen op
førtes. Teltet er bevaret og findes i Nationalmuseets magasiner sammen med alle tryllerekvisitter, illusioner
og gøglervogn.

Malekonkurrencen i 1955
I 1955 fyldte min far 40 år, hvilket ikke
gik ubemærket hen. Galleri Montmar
tre udskrev en malerkonkurrence om
det bedste maleri af Professor Tribini,
hvortil Carlsbergs mindelegat skænke
de 2000 kr. til vinderen. Der deltog ca.
40 kunstmalere, og lige så mange male
rier så dagens lys. Far stod model på
Bakkens friluftsscene i en uge med ba
gende sol, og jeg løb i pendul fart fra cirkusvognen og til Friluftsscenen med
kolde sukkerfri sodavand til ham. Han
både svedte og tørstede og havde desu
den svært ved at stå stille som model.
12

Det blev også svært for dommerko
miteen, som bestod af en række kunst
kritikere fra dagbladene, at nå frem til
enighed om det bedste portræt af Pro
fessor Tribini. Valget faldt på male
rinden Anna Klindt-Sørensens lærred,
en spontan opfattelse af gøgleriet på
Dyrehavsbakken med Tribini som et
samlende midtpunkt.
25. august var fars fødselsdag, og han
blev fejret fra morgen til aften. Jeg var
9 år og ret imponeret over alle de gaver
han fik, men det bedste var en lille ny
hundehvalp med stor rød sløjfe på, som
jeg fik lov at overrække ham på scenen.

Og min storebror og jeg måbede da der
kom en gruppe voksne gående træk
kende med en stor legetrækvogn efter
sig, med en lige så stor gave liggende
ovenpå. Det var en delegation fra fa
brikken Philips, som gav far et stort
Philips fjernsyn! Jeg havde på dette
tidspunkt aldrig set et fjernsyn og vidste
ikke hvad det var. Ved overrækkelsen
anerkendte de min far for, at han hver
gang når han skulle rekommandere,
først tog en Philips barbermaskine i
hånden og sagde ud til publikum »Nej!
Det er jo min Philishave! Her skal jeg
da bruge min mikrofon!«

Marionetteater og trylletricks
Min bror og jeg lærte også at optræde
med marionetdukker, hvilket selvfølgelig
var sjovt, bare ikke hvis der knækkede en
snor til dukken! Men vi lærte at reparere
dukkerne, som naturligvis blev slidt af al
le de mange forestillinger. På lørdag-søn
dage kunne vi komme op på 18-20 fore
stillinger pr. dag. Showet kørte non stop.
Min mor, som solgte billetter i kassen,
havde inden vi startede smurt mad og
lagt frugt og grønt på hver vores taller
ken, det stod parat inde i cirkusvognen.
Det var især vigtigt at min far kunne spi
se ind imellem forestillingerne og der-

Familien Tribini og hunden Molly optræder til cere for fotografen i 1957. Alle i familien fik løn, og børnenes
løn blev sat i banken til opsparing.
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Aase som 12-årig i 1958 i sit tryllenummer med Molly i dukkehuset og med et rehtrick.

med passe sin sukkersyge. Når så vi luk
kede om aftenen, fik vi the/kaffe og oste
madder, og familien snakkede sammen
om, hvordan dagen var gået, og hyggede
sig. Denne afslutning på dagen kunne
kun lade sig gøre i skoleferien, uden for
ferien skulle skolen jo også passes!
Da jeg kom i første klasse fik jeg en fin
rød cykel, som jeg kørte på igennem sko
ven forbi Peter Lieps hus til Klampenborg
station, derfra tog jeg toget til Svanemøl
len og derfra sporvogn linje 18 til Stevns
gades Skole. Da jeg kom i mellemskolen,
fik jeg lov til at cykle hele vejen ind til sko
len, hvilket jeg følte som en stor frihed.
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Som 12 årig fik jeg mit eget tryllenum
mer, som bestod af fem-seks trylletricks.
Min entré på scenen var med et stort luk
ket dukkehus på hjul, hvor jeg lukkede
to store døre op, viste publikum at jeg
flyttede dukkemøbler fra stue etagen op
på første sal, lukkede dørene igen, drej
ede huset rundt midt på scenen, lukkede
dørene op igen, og vupti, ud kom min
barndomshund iklædt en kjole magen til
den jeg havde på.
En søndag med mange forestillinger
gik det galt. Da jeg skulle ind i cirkusvognen og hente min hund, fordi det nu
var tid til at vi skulle på, var hunden

væk! Vild panik, jeg var ulykkelig og
bange for hvad der var sket med min
hund, om den var blevet væk i mylderet
af mennesker ude på Bakken. Alle ar
tisterne, som ikke lige var på scenen,
hjalp mig med at lede, men uden resul
tat! Så måtte jeg gå på scenen og lade
som om ingenting var hændt, og starte
med trylletrick nr. to. Da jeg kikker ud
på publikum, ser jeg til min store let
telse, at hunden sidder på skødet af en
sød dame på tredje række. Der fik jeg
brug for al den professionelle disciplin,
som jeg havde lært, netop at bevarere
masken, blive ved med at smile, lade

som ingen ting var sket, og bare optræ
de videre.
Naturligvis skyndte jeg mig efter min
optræden ned til den søde dame og for
talte, at det var min hund, hvad hun og
så udmærket kunne se på hundens re
aktion da den så mig. Og efter dette var
vi alle mere opmærksomme på at døren
til cirkusvognen blev lukket forsvarligt.

Den oversavede dame
Man lærte også at have respekt og være
ydmyg over for det man, havde med at
gøre, at respektere andre mennesker
og at vise ansvarlighed. Alt sammen

Professor Tribini og hans søn Jørgen gør klar til at save datteren Aase over. De midterste brædder i kassen
måtte udskiftes efter hver forestilling; men Aase overlevede hver gang.
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Paraden ca. 1958. Bag ved klovnen (Erico Lund) anes Aase. På scooteren sidder Lilly Anthony.

værdier jeg også værdsætter i mit voks
ne liv.
Jeg var med i en del af min fars illu
sionsnumrejeg er blevet savet over utal
lige gange! Første gang var jeg tretten år,
og det var ved et tilfælde. På program
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met var der en sød ung pige, som optråd
te i trapez, foruden at hun til hver fore
stilling blev savet over af min far. Under
en forestilling blev hun meget dårlig og
kunne ikke gå på scenen igen. Far mang
lede altså en pige som kunne blive savet

over, og valget faldt på mig! Jeg var vir
kelig nervøs, men tryg ved min far, som
jeg for øvrigt var meget stærkt knyttet til,
og min far gav mig informationer under
vejs om hvordan jeg skulle lægge mig i
kassen. Det gik fint, og jeg overlevede jo
også uden mén.
Når jeg tænker tilbage på den tid er
det med glæde. Jeg havde altid et godt
forhold til de forskellige artister. Vi
havde jo alle den fælles opgave, at fore
stillingerne skulle gå så godt, som det
kunne lade sig gøre. Man hjalp hinan
den hvis nødvendigt, og man trøstede
hinanden hvis noget ikke gik så godt.
En sommer kom der en meget dygtig
akrobatpige ved navn Lilly Anthony på
programmet. Hun blev en del somre
min fars bedste assistent, og hun blev
min veninde, nærmest som en storesøs
ter for mig.

Erico Lund
Vi havde klovnen Erico i otte somre,
han udviklede sig til en helt vidunderlig
klovn både på Paraden og på scenen.
Også han blev en god ven for mig, jeg
husker når jeg som lille fik lov at træde
op på hans store klovne sko, og han så
dansede rundt med mig. Da jeg vel har
været en 12-13 år gammel, var det na
turligvis ikke morsomt at skulle over
holde reglerne for sengetid, når man nu
lige havde det så dejligt. Så jeg kunne
godt finde på at liste med ud på Paraden
og gemme mig bag ved klovnen Erico,
imens far rekommanderede.
»Højtærede publikum, mine herska
ber og grevskaber, klædeskaber og djæ

velskaber, skraldemænd vandmænd og
landmænd, nissemænd bussemænd og
lygtemænd, giffen gaffen guffen - pen
gene ned i skuffen.«
Det var signalet til næste forestilling.
»Mine herskaber, her ser De de sorte
stråler fra Uranminerne i Ballerup Tør
vemose, levende mennesker forsvinder,
mine herrer tag Deres svigermor med.
Må jeg have lov at præsentere Dem for
hele den store stab af artister, som op
træder herinde i den glade varieté.«
Og så trådte jeg frem, vel vidende at
når først folk havde set mig, måtte far
præsentere mig med. Jeg kunne så være
med i endnu en forestilling. Mine foræl
dres strenge, men dog overbærende
blik fortalte mig, at så var det altså også
tid at se dyner!

Professor Tribini og Erico Lund som klovner ved
en feriefest, ca. 1967.
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Pjerrot
I min tid har der været fem pjerrot’er på
Dyrehavsbakken. Den første var en lil
le rund rar mand som hed Schack. Den
anden hed Gervasius, og i 1963 blev Erico Bakkens pjerrot. Erico Lund var
den sidste pjerrot på Bakken, som spis
te brændende blår. Hans tænder blev
derved ødelagt af varmen; men det blev
betragtet som en erhvervsskade, så han
heldigvis kunne trække sine tandlæge
regninger fra i skat. Desværre døde han
allerede som 50-årig af kræft.
Senere har der været Ib Groth Ras
mussen og nu Kurt Flemming, også de
to har jeg et fint venskab med. Ib Groth
Rasmussen blev efter tiden på Bakken
pjerrot i Cirkus Arena.
Kurt Flemming, Bakkens nuværende
pjerrot, har taget traditionen op med at
spise ild; men da han også er tryllekunst
ner, kan han spise ild på en ufarlig måde.
Cirkus Arenas grundlægger Arne
Berdino og min far var ungdomsvenner,
og de startede med at gøgle og optræde
sammen. Vores familier blev knyttet tæt
sammen, og vi børn opfattede hinandens
forældre som henholdsvis onkel og tante.
Desværre lever min bror ikke mere, men
jeg har heldigvis stadig mine barndoms
venner Jytte og Benny Berdino med de
res familier. De to ungdomsvenner udle
vede hver deres livsdrøm, og bevarede
venskabet hele livet. I de senere år har
sønnen Benny udviklet det lille cirkus til
Nordens største - Cirkus Arena.

En uheldig oplevelse
Når vi ikke optrådte på Bakken, rejste
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vi i provinsen, først med Cirkus Varie
teen i september og til ind i oktober
rundt på store tivolipladser. Første
plads var altid til den store fest i Sla
gelse. Derefter var det byfesten i Stege,
hvorfra jeg husker en uheldig oplevelse.
I Steges lange bygade stillede man et
helt tivoli op med radiobiler, luftgynge,
karruseller, lykkehjul, tombola, skyde
bane, diverse spiseforretninger med is
og pølser, æbleskiver osv. I hver sin en
de lå Tribini Varieteen og det dengang
lille Cirkus Arena, som dengang også
var en forevisning med parade udenfor.
Min bror og jeg løb og legede med
Benny Berdino, indtil en tivolimand så
os og kaldte, »Jørgen og Aase, jeres far
er startet med at rekommandere på
paraden!« Hjælp, vi havde glemt tiden!
Vi løb denne varme septemberdag, alt
hvad vi kunne, hjem til vores varieté.
Far stod ganske rigtigt ude foran, og
Mor solgte billetter. Vi skyndte os ind i
cirkusvognen, tog lynhurtigt vores kos
tumer på og gik direkte på scenen, da
forestillingen var begyndt.
Da jeg kravlede igennem min forkro
mede jernring, satte den sig fast på min
varme, ophedede krop. Jeg sad i en
sammenbøjet stilling med ringen rundt
om ryggen og lårene, som hævede mere
og mere op, og ringen var ikke til at
skubbe af. Min far måtte bære mig ned
fra scenen, hvad jeg syntes var flovt,
men værst var de kramper jeg nu fik i
benene. Far gik igen på scenen og for
klarede, at han ville ringe efter Falck om
hjælp, men at forestillingen fortsatte.
Mor havde travlt med at holde folk i

Familien Tribini på vej ned gennem Europa ca. 1960.

køen ude ved kassen, og Far måtte til
den nærmeste forretning for at låne en
telefon, så han kunne ringe efter Falck.
De voksne, som ikke var på scenen,
prøvede at trøste mig, som efterhånden
var noget skræmt og forpint af kramper.
Heldigvis var rygterne nået ned til Cir
kus Arena, og onkel Arne kom og be
roligede mig. Han prøvede, imens vi
ventede på redningsfolkene, at presse
noget tyndt pap ind imellem ringen og
mine ben. Det virkede beroligende,
især da Falck kom med en nedstryger
og savede jernringen over. Derefter
blev der hevet så meget i ringen, at jeg
kunne slippe fri.

Jeg havde på det tidspunkt to ringe,
som jeg kunne kravle igennem på for
skellige måder. Nu var det bare med at
komme ind i cirkusvognen og få noget
koldt vand på kroppen og et nyt kostu
me på. Så kunne forestillingerne fort
sætte, dog kun med den ene ring, hvad
jeg var ked af, men som Far sagde: »Det
skal du ikke være ked af - du får det
bare til at se endnu sværere ud!«.
Næste dag fik Far den lokale smed til
at svejse den oversavede ring sammen,
og jeg kunne igen optræde med to
ringe. Nu var jeg glad igen - lige indtil
jeg opdagede, at hele historien stod
skrevet i den lokale avis! Jeg husker, at
19

TIL J U LET RÆS FESTEN -

engagér

Julemanden
og hans Datter
En virkelig Oplevelse er

professor TRlBlNls Juleshow
Nissefamilie, Ole Lukøje m. fl.
Naar Underholdningen med Lege omkring Juletræet er
forbi, leveres efter Ønske Optræden med det evigunge og

herlige, ustyrligt morsomme

Mester jakels Teater
professor TRlBlNls
T askenspillerkunststykker
og en virkelig Nyhed:

Trylle-Pigen

Aase

der tryller, troller og fornøjer
Forlang Tilbud hos:

Gustav Jenten liffeuiude 14 N

Reklame for Professor Tribinis juleshow i 1958.
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det dog trøstede mig, at det ikke også
stod i en Københavner-avis.
Efter den årlige turné pakkede min
far Volvoen, og vi fire rejste ned igen
nem Europa. Ruten var nøje planlagt
efter, hvor de forskellige cirkus spillede,
og efter hvor der lå tivoli. Far kombine
rede altid ferie med studietur, som han
kaldte det. Han skulle hente inspiration
til nye tryllenumre og evt. finde nye ar
tister til varieteen. Mor sørgede for, at
vi børn fulgte med i skolebøgerne. Jeg
husker, at når jeg kom tilbage til skolen,
så blev europakortet trukket ned og jeg
skulle så vise mine kammerater alle de
steder jeg havde været.
Jule- og vintertraditioner
Julen var hvert år en meget travl tid, for
dengang var der rigtig mange forenings
juletræsfester. Vi optrådte som en hel
lille nissefamilie med far som julemand,
med alle de traditionelle julesange og
lege rundt om det store juletræ. Og ef
ter pausen, hvor alle de mange børn
havde fået godtepose og julegave, var vi
klædt om og optrådte med Mester Jakel
Teater. Vi tryllede og lavede akrobatik
og jonglerede, og nogle gange havde vi
også ekstra artister med.
Når jeg besøger Arbejdermuseet i
Rømersgade, tænker jeg på alle de
minder jeg har fra den tid, da jeg op
trådte der med min familie.
Jeg er i dag Odd Fellow og kommer
regelmæssigt i Palæet i Bredgade. Også
der har jeg mange minder fra, når vi op
trådte i den store koncertsal. Den blev
desværre ødelagt under branden i 1992

og ikke kunne genopbygges; men det vi
kaldte den lille sal dengang, er der hel
digvis stadig og kan fortælle historie.
Min fars hjerte brændte altid for de
svageste i samfundet, og han optrådte
til megen velgørenhed bl.a. sammen
med Prins Knud. Jeg husker, at vi efter
en optræden hyggede os med prins
Knud og hans sønner. Vi var meget gla
de og stolte efter sådan en dag. Mange
år senere læste jeg et interview med
prins Knud, hvor han nævnte min far
som en festlig mand med et godt hjerte.
Juleaftensdag kørte vi rundt på hos
pitaler, der var rigtig mange børn ind
lagt under polio-epidemien i midten af
1950’erne. Vi kom med julegaver, som
store virksomheder havde sponsoreret,
og vi prøvede på at skabe lidt julestem
ning. Jeg husker, at det var en voldsom
oplevelse at blive konfronteret med al
den sygdom.
Jeg har oplevet juleaftner, hvor far
efter julemiddagen har rejst sig for at
tage hen et sted med ensomme mennes
ker for at glæde og fornøje, »jeg kom
mer hurtigt tilbage« sagde han, og
imens vaskede vi op. Når han kom til
bage, kunne man mærke at han var op
rigtig glad.
Vi var meget forkælede med gaver, på
mange af hans rejser købte han spæn
dende legetøj, som dengang ikke fandtes
i Danmark. Men vi dansede aldrig om
juletræet i mit barndomshjem, det gjor
de vi jo til alle juletræsfesterne, når vi var
ude og optræde. I mit barndomshjem
stod juletræet til hellig trekongers aften
og blev så tændt for sidste gang.
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Professor Tribini i samtale med
Arveprins Knud og hans sønner
Christian (t.v.) og Ingolf ca.
1956.

Tre generationer på scenen:
Professor Tribini, datteren Aase
og barnebarnet Tina som 3-årig
i 1966 med Aases første ring. Ti
na optrådte dog ikke, men er
kun med på billedet til ære for
fotografen.
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Traditionen med at tage ud og glæde
og fornøje på selve juleaftensdag fort
satte han med hele sit liv. Hvis han ikke
var nået rundt alle steder, måtte han jo
bruge lidt af aftenen med, som han sag
de. Mange år senere, hvor jeg selv hav
de fået to dejlige børn Tina og Thomas,
og når vi skulle holde jul hjemme hos
Far og Mor på Tagensvej 77, kunne han
finde på at ringe til min mand Palle og
bede ham om at tage sin trompet med,
for som han sagde: »Svigersøn, vi to
skal også lige nå ud og glæde nogle
mennesker!«
Min mand var på det tidspunkt trom
petist og spillede i de forskellige kendte
orkestre. Senere grundlagde han speci
alforretningen for blæseinstrumenter

Scandinavian Brass and WoodWind i
Store Kongensgade i København.
I vinterperioden optrådte vi som so
lister rundt omkring i hele lille Dan
mark. Hvis det var på Sjælland, kørte vi
altid hjem samme aften. Men mange
job lå på Fyn eller i Jylland i weeken
den.
Jeg nød de lange køreture med min
far, en sjælden gang fik han lyst til en pi
be tobak, og jeg fik jobbet med at stop
pe piben. Jeg nød duften, men jeg er
heldigvis aldrig selv begyndt at ryge.
Søndag nat kunne det til tider være
svært at nå den sidste færge hjem fra
Knudshoved. Vi prøvede altid, men
kom vi for sent, drejede far lynhurtigt
bilen og kørte til Nyborg, hvor han vid-

Palle Clausens Orkester spiller på Friluftsscenen i 1969.
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Professor Tribini rekommanderer på paraden i
1963. Fotografiet er optaget af fotograf Niels Els
wing til brug for et Richs-billede. Af de optræden
de er indianerne to engelske artister på gæsteop
træden, Mr. & Mrs. Miaz. Derefter Aase med jong
lørkøllerne. Til højre under STOP-skiltet den
mangeårige kontrollør hr. Laubmann. I billethul
let (KASSE) anes ansigtet affru Tribini. ( LyngbyTaarbæk Stadsarkiv).
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Fra optagelserne til »Tag til marked i Fjordby« i 1956. Professor Tribini som sig selv med rumsterstang
(som han ellers aldrig brugte), Dirch Passer som bokser og Ove Sprogøe som klovn og harmonikaspiller.

ste at den sidste jernbanefærge sejlede
lidt senere. Når personalet så den gule
og røde Volvo på den tid af natten, vid
ste de at det var Tribini. Og vi blev hjul
pet med at køre ind imellem jernbane
skinner og godstog. Nogle gange kom vi
op i kaptajnens kahyt, og jeg fik lov at
ligge på sofaen med et tæppe over mig,
det var dejligt, jeg skulle jo op og i skole
næste dag. Imens fik Far en kop sort
kaffe og underholdt kaptajnen.

Professor Tribini som filmskuespiller
Min far medvirkede også i en del spille
film i store som små roller. Nogle af dis
se film er nu overspillet på dvd og kan
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købes i diverse supermarkeder. Min far
holdt meget af at komme i filmstudier
ne, det var en anderledes og spændende
måde for ham at optræde på. Og han
mødte jo alle de populære skuespillere,
som han også blev venner med.
I sommeren 1956 blev filmen »Tag til
marked i Fjordby« indspillet af Saga
Film, de havde studier på Anettevej i
Charlottenlund, og en del af opta
gelserne foregik udenfor på deres græs
plæner, hvor de havde stillet kulisser op,
så det lignede en tivoliplads med to vari
eteer med parade foran. Far spillede sig
selv, og Dirch Passer var bokser og Ove
Sprogøe var hvid klovn, de tre var sam-

Frederik IX gav tilladelse til at hedde
Tribini
På det tidspunkt, hvor far var lands
kendt i hele lille Danmark og nu også
kunne ses i landets biografer, kom der
en dag et brev ind ad døren hjemme på
Tagensvej, med et forbud mod at far
måtte kalde sig Tribini! Hans borgerlige
navn var Christian Jørgen Nielsen. Da
min mor og far i sin tid skulle finde på
et artistnavn, tænkte de på en tante,
hvis ungpige navn var Tribin, de satte et
i mere på og det blev til To Tribini’s - det
klingede godt. Og da min bror og jeg
blev døbt, fik vi navnet Tribini Nielsen.
Dette forbud var naturligvis en kata
strofe. Far fik at vide, at det eneste han

Professor Tribini plejede at optræde med en stok,
som havde tilhørt hans »forgænger«, gøgleren
Professor Labri (1863-1935). Her rekommanderer
han med Jørgen og Aase i 1950.

men om en varieté, og Buster Larsen
med Lilly Broberg var sammen om en
anden varieté. Far og Buster Larsen re
kommanderede for hver deres varieté,
det havde de megen morskab af. Da der
skulle bruges mange statister til at fore
stille publikum på festpladsen, var vi en
del fra Bakken, der hver formiddag tog
derned. Det var så heldigt, at netop disse
optagelser lå midt i skoleferien, så min
bror og jeg var også med og fik nogle
spændende oplevelser, ikke mindst når
Dirch Passer fandt på at spille fodbold
med os unger i nogle af pauserne.

Professor Tribinis beboelsesvogn køres ind på Bak
ken før sæsonens åbning i midten af 1950'erne.
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Julemandens datter (Aase) gi
ver sin far en skefuld risengrød
ved Julemændenes første Kon
gres i 1957.

kunne gøre var at søge kongens tilla
delse. Og kong Frederik IX gav far lov
til at hedde navnet, hvorefter min bror
og jeg ønskede vores far tillykke med,
at han nu hed det samme som os! Så
skulle vi ikke hedde Nielsen mere og
vores dåbsattester blev lavet om.
Da far var oppe hos kongen for at
takke for navnet, sagde kongen bl.a., at
far skulle slide navnet med helse. Vi var
alle fire meget glade og taknemmelige.

Julemændenes kongres
I 1957 fik min far ideen til julemæn
denes kongres. Som han sagde, havde
alle julemændene for travlt til at mødes
i december - så hvorfor ikke mødes i
jul’i? Det var på det tidspunkt i 1950’erne en noget vanvittig idé, og jeg husker
at min mor var bekymret over det. Men
heldigvis blev det godt modtaget og en
28

kæmpe succes, med stor presse
dækning. Alle »julemændene« med ko
ner og børn var artister og gøglere fra
hele landet, som også tog ud og optråd
te til jule-foreningsfester med et helt
show, lige som vi gjorde.
Under julemiddagen var der en foto
graf, som fik den ide, at jeg udklædt som
nissepige skulle give min far, som også i
dagens anledning var udklædt i sit jule
mandskostume, en skefuld risengrød.
Desværre var grøden gloende! ! Men efter
en del indtagelse af koldt vand, prøvede
vi igen. Og billedet af den lille nissepige,
som gav Julemanden grød på en varm
sommerdag, gik verdenspressen rundt.
Julemændenes kongres har udviklet
sig, og der deltager nu »julemænd« fra
hele verden. I 2007 blev jeg spurgt, om
jeg ville komme ud på Friluftsscenen og
fortælle om dengang for 50 år siden.

Vi fandt nogle af de gamle billeder
fra dengang frem og fik dem opfotograferet til store plancher, som jeg så kun
ne fortælle til. Det australske fjernsyn
var til stede og efter min optræden blev
jeg, med det berømte gamle billede som
baggrund, sat i en halmsofa og intervie
wet af en reporter derfra.
Efter sådan en oplevelse kommer
man uvilkårligt til at tænke på sine kære
forældre.
Bakkens feriefester
Min far kom til at lede Bakkens ferie
fester på onsdage i en årrække. Han
fandt på et nyt tema til hver onsdag og
fik kendte politikere og skuespillere og
folk kendt fra fjernsynet til at medvirke
i løjerne: Klovneparade, alle var klædt
ud og sminket som klovner - Børnenes
dyrskue, dr. Ingvald Lieberkind fra TV
var dommer - Trafikfesten, Dirch Pas
ser kørte i go-cart - Astronautfesten,

Far kom udklædt som rummand flyven
de i helikopter og landede lige foran pu
blikum - Karnevalfesten, Daimi red på
hest i optoget som cowboy-girl - Høst
festen, den som fandt nålen, som var
gemt i en kæmpe høstak, vandt et kom
fur eller en støvsuger. Og så var der na
turligvis Julemændenes Kongres.
Far kontaktede store firmaer, der for
den reklame, de fik, sponsorerede store
gaver, som publikum kunne få med
hjem, når de havde deltaget.
Disse feriefester trak så mange men
nesker ud på Bakken, at der sommeti
der ikke var plads nok til dem alle sam
men omkring Friluftsscenen. Og til Dy
rehavsbakkens store tilfredsstillelse,
valgte Københavns Tivoli at flytte sine
feriefester fra onsdage til tirsdage!

Gode gamle minder
I min fars cirkusvariete lærte jeg akro
batik, trylleri, at optræde med mario-

Feriefest på Bakken ca. 1965
med Professor Tribini som
rummand.
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Feriefest på Bakken i 1971, Professor Tribinis sidste sæson på Bakken. Han ses på Bakkens Friluftsscenes
tribune som julemand.

netdukker og som ung at balancere på
en rulle, imens jeg jonglerede med
brændende fakler.
Sommeren 1965 fyldte min far 50 år,
og hele Dyrehavsbakken fejrede ham
med fest og fyrværkeri, som var en kon
ge værdigt! Kunstmaleren Ib Eisner
malede et flot maleri af Tribini Variete
en, med far og alle os artister på Para
den. Hans to sønner Morten og Jeppe
Eisner stod ved siden af deres far med
deres staffeli og malede deres egen ud
gave af samme motiv! Og med en kærlig
hilsen bag på.
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Alt dette er nu blevet til gode gamle
minder, som jeg er så privilegeret at ha
ve oplevet. Og jeg har nu den glæde at
komme rundt i diverse foreninger og
fortælle mine erindringer, hvilket jeg
oplever er til stor gensidig glæde. Min
sidste sommer på Dyrehavsbakken blev
1967, jeg fik altså 21 somre derude. Nye
opgaver ventede på mig med mand, hus
og børn, og 37 år i Gladsaxe kommuna
le tandpleje.
Min fars tid på Dyrehavsbakken var
fra 1935 til 1971. Da regnskabet blev
gjort op efter den sidste sommer deru-

de, gik udgifter og indtægter lige op, og
der var intet overskud til ham selv. Han
indså nu, at han måtte rejse rundt som
solist i Danmark hele året rundt. Hel
digvis var der stort bud efter ham, og
han fik to dejlige år, hvor han hele tiden
var på farten fra job til job. Den 13. no
vember 1973 fik han en blodprop i hjer
tet, mens han kørte i bilen med mor ved
sin side. Han havde kostume og tryllerekvisitter i bagagerummet og var på vej
til job på Bornholm. Han blev kun 58 år.
Alt er meget forandret nu. Men foran
på teltplads nr. 27 blev der i 2008 rejst
en buste af min far Professor Tribini,
udført af kunstneren Troels Lybecker,
et dejligt menneske og en stor kunstner.
På soklen står et mindedigt, skrevet af
Keld Jørgensen, som lyder

Med fantasiens gave
Han sære ting lod ske
Man troede faktisk ikke
Hvad øjet fik at se

Ved samme lejlighed blev der for første
gang uddelt en Tribini pris til en kunst
ner, som Bakken hvert år udnævner ef
ter følgende Fundats: »Tribini-prisen
tildeles en humørspreder, som udviser
»original kreativitet« i sit virke med et
godt øje for de skøre og skæve vinklerog dermed tilføjer underholdningsgen
ren forfriskende nyt. Prismodtageren
løfter på en god måde arven efter pro
fessor Tribini og bidrager til, at gøgler
traditionen lever videre i en nutidig
form.«
Jeg vil altid føle mig stærkt tilknyttet til

Ved Professor Tribinis 50 års fødselsdag i 1965
holdt han åbent hus med et orgie af gaver. Da han
takkede for hyldesten, tilføjede han: »Der står én
dernede, som jeg gerne lige vil sige et par ord til«
og kaldte Aase op på scenen. At far og datter var
tæt knyttet til hinanden, fremgår tydeligt af bille
det.

Dyrehaven, og går jævnlig ture derude.
Ofte kommer jeg forbi Peter Lieps Hus,
dette vidunderlige sted, som rummer så
mange historiske minder og alligevel er
fulgt med tiden. Og når jeg stikker hove
det indenfor hos Ingvar og Lissen Sahlberg, som har været forpagtere i huset i
40 år, ser jeg et maleri af min far. Det er
godt nok en karikatur af ham, men hyg
geligt at han hænger der blandt så mange
af tidens Bakkefolk.
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Aase fortæller Prins Henrik om
Professor Tribini i 2010 (foto:
Lisa Renée).

Det dejlige ved skoven er, at den ligner
sig selv trods nødvendige småjusteringer.
Selve Bakken har som alt andet handels
liv måtte følge med tiden og har gennem
gået store forandringer. Men heldigvis er
der da lidt tilbage fra dengang jeg boede
derude.
Og det glæder mit hjerte at der nu
står en buste af Far på teltplads nr. 27.1
min fars tid var det almindelig kendt, at
folk aftalte at mødes ved Tribini.
Nu kan man igen mødes ved »Tribini«.
I sommeren 2010 var Prins Henrik på
Dyrehavsbakken i anledning af Telthol
derforeningens 125 års jubilæum. Ved
den lejlighed blev jeg bedt om, når vi
kom til busten af min far, at fortælle ham
lidt om Professor Tribini. Jeg fortalte
bl.a., at det var hans svigerfar Kong Fre
derik IX, der havde givet min far tilla
delsen til at hedde Tribini.

32

Aase ved sin fars buste på teltplads nr. 27 på Bak
ken i 2009.

Tove Smidth

Dengang en studenterhue var noget særligt
Denne artikel handler om mine ople
velser som elev på Lyngby Statsskole i
årene 1934-1941. Statsskolen blev ned
lagt for mange år siden. Der var ingen
underskole. Vi kom fra forskellige skoler
og begyndte som 11-årige i den såkaldte
mellemskole. Der var fire mellemskole
klasser. Når man var færdig med 4.
mellem, kunne man enten komme i den
1-årige realklasse og få en realeksamen,
eller man kunne fortsætte i det 3-årige
gymnasium og få en studentereksamen,
enten nysproglig eller matematisk.
Som sagt kom de 11-årige elever fra
forskellige andre skoler. Jeg kom fra
Brede Fabriks Skole. Brede var den
gang et topstyret lokalsamfund bygget
op omkring Brede Klædefabrik. Min
far var ansat på klædelageret som
»funktionær«. Funktionærerne var »fi
nere« end arbejderne og »mindre fine«
end mestre og direktører. Langt de fles
te elever på Brede Fabriks Skole var ar
bejderbørn. De mente, at jeg nok bildte
mig noget ind, og prøvede i starten at
fryse mig ud. Men hen ad vejen blev jeg
accepteret og fik det rigtig godt med
kammeraterne og med skolen i det hele
taget. Midt i 5. klasse vurderede første
lærer F. M. Madsen, hvilke elever der
havde mulighed for en skolegang ud
over 7. klasse, som var højeste klasse

trin i Brede Fabriks Skole. Vi var 6, som
kom i betragtning, og førstelærer Mad
sen gav os ekstraundervisning for at
hjælpe os på vej. Og her begynder så
min beretning om Lyngby Statsskole.
Takket være førstelærer Madsens
ekstraundervisning består jeg optagel
sesprøven. Året er 1934. En ny tilvæ
relse begynder med nye kammerater.
Nye venskaber skal knyttes, og jeg hø
rer ikke til de mest udfarende. Desuden
har jeg fået langt til skole, det befordrer
ikke kontakterne. Om sommeren cyk
ler jeg, det tager en halv times tid hver
vej. Om vinteren kører jeg med Grisen
- Nærumbanen - som har stoppested
ved Spisehuset i Brede. Der er langt at
gå fra lokalstationen i Lyngby til Stats
skolen, men alt bliver en vane. Til gen
gæld får jeg nok et tættere forhold til
min bror derhjemme. Som legekamme
rat er han altid ved hånden, og selv om
han er 6 år yngre, kan vi godt underhol
de hinanden.
På skolen i Brede havde jeg som sagt
problemer i starten, fordi jeg var lidt
»finere« end arbejderbørnene. På Stats
skolen i Kongens Lyngby hører jeg sna
rere til i bunden. Skolen udgiver hvert
år en beretning, hvor alle elevers navne
er trykt med angivelse af faderens stil
ling. Min fars titel - ekspedient - syner

Smidth, Tove f. Steenholt, f. 1923, journalist, fhv. borgmester.
Hvor ikke andet er nævnt, tilhører illustrationerne forfatteren.
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Sjov i klassen. Bagest med hat
lektor Alf Bo. Forrest i billedet
Ole Strøyberg og lige bag ham
Tove (Steenholt, senere Smidth)
og Ingeborg (Iversen).

ikke stort blandt de mange direktører
og ingeniører og arkitekter og grossere
re. Undervisningen på Statsskolen er
ikke gratis. Om eleverne betaler, af
hænger af forældrenes indtægt. Min fars
indtægt er så tilpas lav, at jeg har fri
plads. Det er ikke noget, der bekendt
gøres, så det ved mine kammerater hel
digvis ikke.

Streng disciplin
Lyngby Statsskole har mellemskole, re
alklasse, matematisk gymnasium og ny
sprogligt gymnasium. Når klokken rin
ger ind, skal vi alle sammen stille op i
skolegården, klassevis, to og to. En læ
rer dirigerer os op ad trappen i en be
stemt rækkefølge. Hvis det ikke går
hurtigt nok, svirper han efter os med en
stok. Dagen begynder med fælles mor
gensang på 1. sal. Vi står i hundredvis
uden for klasseværelserne og på trap
perne, tæt stuvet sammen i rækker på to
og to, hver med sin salmebog.
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Efterhånden lærer man de fleste af
teksterne udenad. Lektor Bo spiller for
på et stueorgel. Lærerne har fordelt sig,
så alle elever er under opsyn.
Der er mange lærere at forholde sig til,
med vidt forskellige temperamenter.
Fælles for dem er, at de stiller større krav,
end jeg har været vant til. Vi er 24 i klas
sen, og vi sidder to og to sammen ved en
træpult med tilhørende træbænk. I pul
tens bord er der to huller med blækhuse,
og en bred rille til blyant og penneskaft.
Kladder bliver skrevet med blyant og
renskrifter med blæk.
Hvis man ikke opfører sig ordentligt,
får man en eftersidning eller en an
mærkning i karakterbogen. Drengene
risikerer en lussing. Det floveste er at
blive sendt op til rektor og stå skoleret
dér. Matematiklærer Moesgaard med
det sorte, glatte, pomadiserede hår yn
der at tage fat i de små hår ved elevens
ene øre og trække opad og opad, til den
formastelige står på tåspidserne med

fordrejet ansigt og lover bod og be
dring. Det er dog kun drengene, som
udsættes for den behandling. Over for
pigerne gør han mere brug af sin ende
løse sarkasme.
Én gang oplever jeg en eftersidning.
Vi skal have en ny lærer for første gang.
Han er ung, ham skal der laves grin med.
Med en lang snor forbinder drengene de
seks lamper, som med passende mellem
rum hænger ned fra klasseværelsets loft.
Når en af frækkerterne trækker i snoren,
gynger alle lamperne. Uheldigvis har jeg
netop den dag medbragt nogle billeder
af Knold og Tot i stort format, som jeg
har tegnet og koloreret derhjemme. De
har vakt en vis beundring hos kammera
terne, og det var just hensigten. Nu bli
ver de halet frem og anbragt på væggen
med tegnestifter, som en ekstra drille-effekt. Da vikaren - unge Dannemand Jen
sen - træder ind ad døren, rejser vi os
pænt som vi skal, men samtidig begynder
lamperne at svinge vildt frem og tilbage
under loftet, mens vi morer os højlydt.
Dannemand tager situationen med
stoisk ro. Han siger, vi skal sætte os, ta
ger en lommekniv frem, henter sin stol
ned fra forhøjningen hvor katederet står,
stiger op på den og skærer snorene over.
Så spørger han, hvem der har lavet teg
ningerne, og da jeg nødtvungent melder
mig, får jeg en times eftersidning, for der
skal statueres et eksempel. En time er
utroligt lang og kedelig, når man sidder
i et klasseværelse efter skoletid og ikke
må lave noget som helst, bare kikke ud
ad vinduet. Der er to eftersiddere foru
den mig, fra andre klasser, og en lærer

holder vagt. Heldigvis synes mor og far,
at det er uretfærdigt, at det hele skulle gå
ud over mig, men lidt irettesættelse får
de også flettet ind.
Træning til skolebal
Nogle af kammeraterne går til dans på
fru Geides danseinstitut i Lyngby. Det
vil jeg også gerne prøve, for det er der
status i, og mine forældre giver mig lov,
for jeg skulle jo nødig falde igennem på
det årlige skolebal. Jeg kan hverken
danse tango eller vals eller foxtrot eller
lancier, og det skal man kunne for at
være rigtigt med. I danseskolen starter
undervisningen hver gang på den måde,
at drengene stiller sig op langs den ene
langvæg og pigerne langs den anden. På
et signal fra fru Geide styrter drengene
over og inklinerer med et formfuldendt
buk for den pige, som de helst vil danse
med. Det betyder, at der i første om
gang bliver trængsel om de smarte piger
og tomrum om de mindre fikse. Da der
er færre drenge end piger, er der nogle
piger, som må nøjes med en partner af
samme køn, og den ene må så påtage sig
rollen som »herre« og »føre« sin dame.
Jeg lider stadig under rester af barn
dommens hvalpefedt og hører ikke til
de mest eftertragtede. Ofte ender jeg i
armene på en fyr, som er rødhåret og
fregnet, men hellere dét end at blive
parret med en anden pige. Under alle
omstændigheder får jeg lært de klassis
ke dansetrin.
Nu behøver jeg ikke at skamme mig
på det årlige skolebal. Det foregår i
gymnastiksalen. Alle klasser deltager,
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så vi er rigtigt mange - gymnasieelever,
realister og mellemskoleelever. Jeg del
tager, men uden den store begejstring.
Dansetrinene har jeg lært. Men man
skal jo bydes op for at komme på dan
segulvet, og jeg er lidt for buttet til at til
trække de smarte drenge. Men man kan
jo altid hygge sig med at tale med et par
andre piger, som heller ikke er helt på
mode, og der er så mange i salen, at
man forsvinder i mængden, og danse
musik er jo i sig selv festlig.

Grundig læring
Med lektierne går det fint. Hver gang vi
får karakterbog er det spændende
spørgsmål: Er jeg blevet nr. 1 eller 2?

Min nærmeste konkurrent hedder Bent
Harvald. Han vinder de fleste gange.
Han er så begavet, at han har sprunget
en klasse over i underskolen og derfor
er et år yngre end vi andre. Vi omtaler
ham som »professoren«, og senere i li
vet bliver han faktisk en højt respekte
ret læge og professor.
Mine bedste fag er dansk og engelsk,
og senere tysk. Vores dansklærer hed
der lektor Brøndsted. Han er dansk
med hud og hår og enormt grundig.
Han indfører os i klassisk dansk littera
tur og tyrer Oxenvads danske gramma
tik med os. Da han en dag spørger, om
nogle af os vil gå ud og sælge Dybbølsmærker, melder jeg mig omgående. Ik-

3. mellem klasserne på Lyngby Statsskole i 1936.1 forreste række helt til venstre Tove. Ingeborg er nr. 5 fra
højre. Lidt senere finder de to sammen.
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Rektor Oluf Thomsen (1870-1950) foran den oprindelige indkørsel til Lyngby Statsskole fra krydset Buddingevej-Christian X’s Allé. Oluf Thomsen var rektor for gymnasiet fra 1920, hvor bygningerne endnu ikke
var opført, til 1940. (Lyngby-Taarbcek Stadsarkiv).

ke fordi jeg har noget særligt forhold til
Sønderjylland, men fordi jeg kan lide
lektor Brøndsted. I timerne forlader
han sjældent sin stol på katederet. Det
meste af tiden sidder han og vibrerer
med den højre fod, så hele benet ryster.
Jeg har god udsigt til fænomenet fra
min plads i vinduesrækken. Det er lidt
distraherende.
Engelsklæreren hr. Sønderlund går
grundigt til værks. Vi læser, taler og
synger på engelsk og bliver hørt syste
matisk i gloser, indtil de sidder fast. Vo
res tysklærer frøken Kure er ligeså
grundig.

Hun banker præpositioner ind i os
med remser, som jeg husker resten af li
vet: »An, auf, hinter, in, neben, über,
unter, zwischen, vor - styrer dativ når du
spørger hvor. Men spørger du hvorhen
man skal, da styrer de samme gen
standsfald.« Og: »Durch, für, gegen, oh
ne, wider, um - kennst Du nicht den Ak
kusativ, dann bist Du wirklich dumm.«
Skrækkelig udenadslære? Tja, men nyt
tige redskaber.
I 3. mellem - 1937 - får vi en ny elev i
klassen, som får stor betydning for mig.
Hun hedder Ingeborg og er kommet fra
Tyskland. Hendes far er dansk, hendes
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mor tysk. Han har haft en grossistvirk
somhed i Tyskland. Nu er familien flyg
tet til Danmark, fordi moderen har jø
disk blod i årerne, og nazisterne har for
stærket jødeforfølgelserne. Ingeborg
bliver min nære og højtskattede ve
ninde. Gennem hende bliver faren syd
fra pludselig nærværende.

Reddet på målstregen
Fars plan er, at jeg skal i realen efter 4.
mellem og derefter i kontorlære. Jeg vil
hellere i gymnasiet, også fordi Ingeborg
skal den vej. Nu risikerer jeg at miste
hende. I 4. mellem begynder adskil
lelsen. De som skal i realen begynder
at lære fransk, mens de som skal i gym

nasiet får latin-undervisning. Jeg er ked
af det, men sådan er vilkårene. Der er
ikke råd til en længerevarende uddan
nelse, og en realeksamen skønnes at
være mere hensigtsmæssig. Kontorvej
en har været fin for min far og vil sik
kert også være god for mig.
Lektor Brøndsted kommer mig
uventet til undsætning. Da han opdager,
at jeg ikke er på latin-holdet, spørger
han, hvorfor jeg ikke skal i gymnasiet.
Jeg forklarer ham grunden. Han sætter
sig i forbindelse med min far og får ham
til at ændre beslutning, selv om det be
tyder, at jeg skal have privatundervis
ning i latin for at indhente de andre, og
den slags er jo ikke gratis. En ung stu-

I.g nysproglig i 1938. Pigerne: Ulla Mohr, Aase Willumsgaard, Vilhelmine Nissen, Tove, Ingeborg, Ilse
Handler. Drengene: Vilhelm Schulin, Mogens Hansen, Jørgen Galle, Jørgen Schjerbeck, Ole Strøyberg,
Ivar Nørgaard, Troels Selvejer, Bent Harvaid.

38

I skolekomedien i 1940, Holbergs »Ulysses von Ithacia«, optrådte bl.a. de to veninder Tove og Ingeborg.
Tove som »den skønne Helene« sidder forrest til venstre på billedet, som blev taget afOle Holten efter fore
stillingen.

derende, som latinlærerinden frøken
Berggreen kender, påtager sig at lære
mig op.
Jeg fortsætter med at have friplads på
skolen, og der må have foregået nogle
drøftelser med min far, som jeg aldrig
hørte om, for en dag meddeler rektor
Thomsen mig, at jeg har fået noget, som
han kalder et »oplags-stipendium« - en
årlig sum til køb af de mange, temmelig
dyre bøger, som skal bruges i gymnasi
et. Det er en udgift, som mine forældre
selv har afholdt i mellemskolen, og som
helt sikkert har tynget deres budget,
selv om vi så vidt muligt købte bøgerne
brugt hos en boghandler på Lyngby
Hovedgade.

Tre pragtfulde år
Drømmen er gået i opfyldelse. Jeg er
kommet i sprogligt gymnasium. Jeg har
det fint med kammeraterne. Mærkeligt
er det at opleve, at alle lærerne pludse
lig siger »De« til os for at markere, at de
nu betragter os som voksne og forven
ter, at vi lever op til rollen.
Hverdagene er rolige. Jeg kaster mig
over sprogene inklusive latin, som fasci
nerer ved sin indbyggede logik. Fritids
fornøjelser deler jeg med Ingeborg. Med
en senere tids målestok er de særdeles
uskyldige, sikkert lidt kedelige. Nogle af
kammeraterne snakker indforstået om
lystige private fester med våde varer,
men jeg hører ikke til de avancerede.
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Lyngby Statsskoles studenter i 1941. Forreste række fra venstre: Lone Carlsen, Ossian Jørgensen, Eva
Smidt Rasmussen, Jørgen Koefoed, Tove Steenholt, Jan Fhær Larsen, Ingeborg Iversen, Vilhelmine Nissen,
Gunnar Atlung, Miska Børgesen, Inge Hvidmark, Niels Erik Holten, Karen Wellejus, Arne Bruhn, Kat
harina (Käthe) Karstensen, Carl Vilhelm Poulsen, Ole Holten.
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Stående på trappen: Troels Selvejer, Bent Harvald, Elsebeth Jensen, Per Ørting, Bente Zimsen, Knud Tegl
bjærg, Aase Willumsgaard, Mogens Hansen, Inga Hemmingsen, Ole Strøyberg, rektor Sigtryggsson, Inge
Gothenborg, Ivar Nørgaard, Ole Søe Eriksen, Henning Torfing, Kirsten Hagerup, Vilhelm Schulin, Carl
Müller Olsen, Thorkild Hansen, Jørgen Galle, Ulla Mohr. (Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv).
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Lyngby Statsskoles lærere i 1931, fotograferet på gymnasiets trappe. Siddende forrest fra venstre adjunkt
Oluf Sønderlund, lektor C. Wang, lektor Alf Bo og adjunkt Max Møller. Bag dem sidder Adjunkt Modeweg-Hansen(?), cand.mag. frk. Ingrid Jensenf?), mellemskolelærerinde frk. D. Holm (blandt eleverne
kaldt ”Trille”) og adjunkt Hans Thyssen. De stående er fra venstre adjunkt Axel Prior, mellemskolelærer
M. Moesgaard, cand.mag. frk. E. M. Berggreen, rektor Oluf Thomsen og adjunkt K Jørgensen. De fire læ
rere langs gelænderet er adjunkt P. Nydahl, adjunkt C. Drackenberg (?), lektor fru Anne Marie Bo og ad
junkt frk. Bodil Kure (forrest). Af gymnasiets samlede lærerkorps i 1931 mangler på billedet lektor G.
Brøndsted og adjunkt O. J. Madsen. Desuden underviste hhv. frk. F. M. Blomsterberg, cand.mag. frk. Rig
mor Stege og stud.mag. frk. Else Forman nogle få timer på gymnasiet. (Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv).
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Sidste skoledag: fra venstre
Henning Torfing, Gunnar Atlung, Ole Strøyberg, Jørgen
Koefoed, Ole Holten. Dagen
sluttede med en tur i Tivoli.

Ingeborg og jeg går aldrig på druk, vi
hygger os sammen i munter stilfærdig
hed, cykler til Dyrehaven, læser lektier i
det grønne, bader fra stranden i Skods
borg. Hvalpefedtet er jeg omsider slup
pet af med. Det får jeg vished for, da vo
res gymnastiklærerinde en dag siger,
mens jeg står under bruseren: »Hvor er
du dog tynd, Tove.« Liflige ord. Jeg for
nemmer også, at jeg er blevet mere inter
essant for nogle af drengene.
Der er tradition for, at der hvert år
spilles en skolekomedie på Lyngby
Statsskole. De medvirkende er elever
fra 2.g. Da det bliver vores klassetrins
tur, melder jeg mig som deltager. In
struktør er en lærer, som vi kalder Kanon-Jensen. Vi opfører en komedie af
Ludvig Holberg: »Ulysses von Ithacia«.
Jeg får rollen som Jomfru Helene. Styk
ket opføres i skolens gymnastiksal. Alle
skolens elever og deres pårørende kan
tilmelde sig som tilskuere. Salen er fuld,
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Jørgen Koefoed og frøken Berggreen på sidste
skoledag.

publikum klapper kraftigt efter forestil
lingen, måske af lyst, måske af pligt.
Under alle omstændigheder har vi, som
medvirkede, haft en fornøjelig ople
velse og fået et ganske lille indblik i te
atrets brogede verden.
Historisk ekskursion
med skæg og ballade
Vores latinlærerinde frøken Berggreen
underviser også i historie og oldtids
kundskab. Det gamle Rom og det
antikke Gækenland er hendes favorit
ter, men Danmark og Norden må ikke
glemmes. »Mutter Berggreen«, som vi
uformelt kalder hende, arrangerer klas
seudflugter til historisk interessante by
er, bl.a. til Ringsted og Lund. Jeg hus
ker bedst turen til Ringsted, som hun
tilrettelagde sammen med adjunkt Mat
zen, der bl.a. underviste i geografi. Vi
elever cyklede den temmelig lange vej
frem og tilbage. Vi kikkede på historis
ke bygninger og gravsteder i Ringsted,
og det var rigtig fint at få sat levende
billeder på de tørre tekster i lektiebø
gerne. Men hvad jeg især husker, er den
sidste aften inden vi skulle hjem igen.
Den var særdeles festlig, fordi to af ele
verne, Bent Harvald og Jørgen Koefoed,
havde digtet henholdsvis en sang og en
takketale, som på tværs af den tids nor
mer tog lidt gas på frøken Berggreen.
Bents sang gik på melodien »Mr.
Swanson«, som var meget populær
dengang. Jørgen Koefoeds takketale
var formet som et klassisk digt i så
kaldte femfods jamber - flot, men også
meget langt. Efter denne festlige aften

To ve og rektor Sigtryggsson foran gymnastiksals
bygningen.

plus nattesøvn i Ringsted gik turen til
bage til Lyngby, på cykel. Tilbage til
hverdagen på skolen.
Tunge skyer over Danmark
I ferierne cykler min kære veninde In
geborg og jeg rundt i Danmark og bor
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Studenterne løber rundt om
flagstangen i skolegården. I
baggrunden er Christianskirken
under opførelse.

på vandrerhjem. På en af turene - i 1939
- havner vi på vandrerhjemmet i Kollund. Dér støder vi ind i en flok tyskere
i Hitlerjugend-uniform. De er på ferie i
Danmark. I den lyse sommeraften
underholder de med taktfaste, militaris
tisk klingende sange. Ingeborg reagerer
frygtsomt. Noget dystert er på vej.
Danmark bliver besat af tyskerne
året før vi bliver studenter. Første signal
om ulykken, som jeg personligt husker,
er lyden af lavtflyvende tyske maskiner
i luften. Så følger dystre meddelelser i
radioen. På skolen holder rektor en al
vorlig tale, hvor han understreger, at li
vet skal gå videre så normalt som mu
ligt. På trods af de svære vilkår.
Herrer i åndernes rige
I juni 1941 springer vi ud som studenter.
Vi er 38 i alt, sproglige og matematike
re, den største årgang nogensinde fra
Lyngby Statsskole. En studentereksa
men er stadig forbeholdt et fåtal.
Vi har fået ny rektor. Han hedder
Sigtryggsson og er af islandsk afstam
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ning. Translocationen foregår i gymna
stiksalen og er stærkt præget af, at Dan
mark er besat af en fremmed magt.
Dannebrog vajer over talerstolen. Vi
lytter andagtsfuldt til rektors tale: »Der
er nu gået et år, hvor tunge skyer har
trykket vort sind. Vi har gjort os umage
for at holde arbejdet i regelmæssig
gang, hvilket må siges at være lykkedes
trods restriktioner, mørkelægning etc.
Sker der ikke forværring, vil der sikkert
kundskabsmæssigt opnås, hvad der skal
opnås.« Ikke uden bevægelse synger vi
»Frihed er det bedste guld«. En af de
mere markante blandt studenterne, Ole
Strøyberg, bestiger talerstolen: »Vort
fædreland er i en hård stilling i dag og
trænger mere end nogensinde til sine
sønner og døtre. Alle samfundsklasser
skal gå ved hinandens side og bære
Danmark ind i dagen ny, som digteren
siger. Verden har før set næsten lige så
slem ud som i dag og er dog kommet sig.
Bedre end mange andre vil vi senere
kunne indblæse vore medmennesker
den samme tro på en lykkelig udgang

Studenterne på besøg hos nogle
forældre på turen med heste
vognene.

Tove og Ingeborg foran Toves hjem på Brede Asyl.

for vort ældgamle Danmark. Vi er end
nu nogle, der tror på sagnet om Holger
Danske, stemmen der kalder på de
unge. Det er derfor et naturligt udslag
af vor skoles tradition, at det løfte, alle
danske russer i går gav Hans Majestæt
skriftligt - om at de vil stå sammen om
vor konge og vort fædreland i fremtiden
- også bærer Lyngby Statsskoles navn.«
Kraftige klapsalver markerer fuld til
slutning til studentens forslag.
Rektor bekendtgør, at min rival og
gode ven Bent Harvald har fået udmær
kelse, hvilket udløser en ny klapsalve.
Selv må jeg nøjes med et stort mg+.
Efter translocationen går vi ud til to
blomstersmykkede åbne vogne, hver
forspændt med to heste, og starter på
en større rundtur. Først et par gange
omkring flagstangen i skolegården og
så til Kongens Nytorv i København,
hvor vi danser i kreds om hesten. Til
bage nordpå, rundt til diverse foræl
dre, som har inviteret på en for
friskning. Iført studenterhuer og hvide
kjoler og mørke jakkesæt synger vi
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På Prinsessestien om aftenen efter festen. Længst til venstre Tove med Ivar Nørgaard under armen.

undervejs af fuld hals »Herrer vi ere i
åndernes rige« og »Sjung om Studen
tens lyckliga dag«. Igen og igen råber
vi hurra og vinker til sagesløse forbi
passerende, og de fleste vinker velvil
ligt igen. Vejen lægges også omkring
Brede, hvor mor og far og brormand
venter med vin og sodavand og småka
ger. Aldrig har der været så mange
mennesker på én gang i vore stuer.
Dette er virkeligt en mærkedag. Jeg er
den første i familien på begge sider, der
har fået en studentereksamen.
Om aftenen er der middag på Fortu
nen ved Dyrehaven for både matemati
kere og sproglige. Efter middagen kø
rer vi videre med hestevognene til
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Skodsborg Badehotel og fortsætter fes
ten dér. Mine forældre sidder ved et lille
bord i samme lokale og kikker smilende
på os glade studenter, uden at blande
sig. Jeg er ikke ligefrem begejstret for
deres nærvær, men jeg er sikker på, at
de er kommet for at glæde sig og ikke
for at snage. I øvrigt går det hele pænt
og ordentligt til, der snakkes lystigt,
men ingen drikker sig rigtigt fulde. Ef
ter nogle timer på Skodsborg kører hes
tevognene os tilbage til Lyngby. I den
lyse, lune sommernat vandrer vi i klyn
ger ad Prinsessestien langs søen, med
hinanden under armen.
Der følger et par uger i sus og dus. Nu
festes der klassevis, for man kender jo

bedst sine egne. Festerne holdes i priva
te hjem, som har plads og råd, og foræl
drene er til stede som værter. Selv kom
mer jeg i dobbelt ild. En af matemati
kerne har fået et godt øje til mig. Han
hedder intet mindre end Ossian. Takket
være ham kommer jeg med til både de
sprogliges og matematikernes fester i
det omfang, de ikke overlapper hinan
den. Aldrig før i mit liv har jeg været så
meget i vinden.
Min første rus oplever jeg på Frederiksdal slot. Lensgreve Schulin, hvis
søn Vilhelm er blandt studenterkam
meraterne, har inviteret på frokost, og
der serveres hvidvin til maden. Den er
dejligt kølig, og vejret er varmt, så jeg
tager mere til mig, end godt er. Det
mærker jeg først, da vi rejser os fra bor
det, jeg er jo uvant med at omgås de
våde varer. En bred stentrappe fører
fra den pragtfulde store spisestue ud til
parken, hvis græsklædte terræn stræk
ker sig ned mod Furesø. Jeg klamrer
mig til rækværket, og da det slipper op,
føler jeg mig hjælpeløs. Den er gal med
balancen. En behjertet kammerat, den
muntre, høje og muskelstærke Jørgen
Koefoed, kommer mig til undsætning.
Han tager mig om livet og bugserer
mig om bag en rododendron-busk, får
mig anbragt i græsset, skaffer mig et
glas vand og bliver hos mig, til jeg har
fået lidt bedre styr på mig selv. Den
pæne pige fra Brede er gået over stre
gen.

Flot omtale i lokalavisen
I Lyngby-Taarbæk Bladet dateret 3. juli

1941 kan man læse spalte efter spalte
om de officielle begivenheder i forbin
delse med vores eksamen. Overskriften
lyder: »Aarsafslutning på Statsskolen.
Rektor Sigtryggssons første Transloca
tion. Studenterne paa det nye Raadhus.« Omtalen er så omfattende, at der
ikke er plads til det hele på én gang, så
reportagen slutter med de løfterige ord:
Fortsættes i næste nr.
Ivrigt åbner vi Lyngby-Taarbæk Bla
det ugen efter og kan her bl.a. læse:
»Sogneraadsformand Nørgaard havde
haft den smukke Tanke at invitere alle
Studenterne paa en lille Forfriskning Lagkage og Orangeade - i det nye
Raadhus. I Sogneraadets Spisesal var
der dækket et festligt Bord, og her bød
Hr. Nørgaard Velkommen: »I har nu
haft strenge Dage og har slidt bravt,
saa I har Lov til at glæde Jer til Ferien.
I har paa Skolen lært, hvad flittigt Ar
bejde betyder, og I vil have erfaret, at
det er Arbejdet, der giver Livet ind
hold. En afdød Politiker, der også var
Student, har sagt de Ord: Fra Folket vi
kommer, til Folket vi gaar, dets Lykke
skal være vor Lov. I er kommet frem i
en Tid, hvor der er kaldt paa Fællesfø
lelsen. Naar man forstaar Samhørighe
den med sine Landsmænd, giver det
Tryghed og Ro.«
Når vi får lov til at betræde det splin
ternye rådhus, hænger det sikkert sam
men med, at sognerådsformandens søn
Ivar er blandt de nyudklækkede studen
ter. At Ivar har arvet sin fars interesse
for politik, har vi tydeligt mærket i gym
nasieårene. Hvad vi ikke kan vide på
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Studenterne på havetrappen foran Frederiksdal Slot før frokosten. Stående forrest til højre Tove og Troels
Selvejer, siddende Bent Harvald. Bagest står værtsfolkene, Vilhelms bror Johan (til venstre) og deres for
ældre, Johanne og Sigismund Schulin. Vilhelm anes til højre bag ved Troels. Drengen i matrostøj er lille
broderen Christian Schulin.

det tidspunkt er, at Ivar senere i livet
bliver minister i flere omgange.
Den høje let buede rådhusbygning
dominerer torvet i Kongens Lyngby og
ser meget funktionel ud. Den har alle
rede fået et øge- eller kælenavn: Ser
vanten. Vi er behørigt imponerede
over indretningen, men det, som gør
allermest indtryk, er udsigten fra tagter
rassen over vores dejlige Lyngby og
omegn.
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Tak!
Tre gode gymnasieår er slut. Tre år som
har givet mit liv en ny drejning. Mange
år senere opsøger jeg lektor Brøndsted,
det dejlige menneske, som fik min far
overtalt til at lade mig komme i gymna
siet. Jeg finder ham på Hareskovbo, et
smukt og stilfuldt boligbyggeri for æl
dre, med tilknyttet plejehjem. Det er
vigtigt for mig at få sagt tak, fordi han
bekymrede sig om mig.

Klaus Waage

Springforbiplanen 1936-2012
Springforbiplanen er det i dag mest
brugte navn på et naturgenopretnings
projekt, der har til formål at skabe et of
fentligt tilgængeligt strandareal i Taarbæk mellem Trepilelågen i syd og Mølleåens udløb i nord. Som formål er også
anført at »genforene Dyrehaven med
Øresund«.
Planen har ikke altid været kendt
som Springforbiplanen, men har tidli
gere været omtalt som Jægersborg
Strandpark, et navn, der har kunnet for
veksles med strandparken ved Belle
vue. Ideen til planen har altid været til
lagt tre personer: Statsminister Th.
Stauning, formand for og stifter af Dan
marks Naturfredningsforening Erick
Struckmann, og skovrider i Dyrehaven
Henning Martensen-Larsen.

Kampen om kystlinien
For at forstå planen om en Springforbi
Strandpark, skal vi helt tilbage til 1911,
stiftelsesåret for Danmarks Naturfred
ningsforening (DN).
For initiativtageren hertil, kunstma
ler Erick Struckmann, var et væsentligt
element for oprettelsen af foreningen at
rejse et krav om offentlighedens frie ad
gang til Danmarks kyster. I forbindelse
med industrialiseringen og den deraf
følgende rigdom i visse kredse var der
en udvikling i gang med opførelse af

luksusvillaer og sommerresidenser
langs kysterne med haver og afspær
ringer helt ud til havstokken.
I Nordsjælland var den udvikling så
langt fremskreden, at der reelt var tale
om afspærring af hele kysten fra Helle
rup til Nivå.
Denne privatisering af naturen var en
væsentlig årsag til foreningens grund
læggelse.
Uden at gå i detaljer med denne pro
ces, kan vi notere os, at DN fik en vis
forståelse i forbindelse med den første
naturfredningslov i 1917, idet den inde
holder en begrænset adgang til at fær
des langs kysterne; men man skulle
først fremsætte et konkret krav om det
over for fredningsnævnet, der skal god
kende i hvert enkelt tilfælde. Ophold på
kystarealer blev ikke tilladt. Det egent
lige gennembrud for DNs hjertesag
kom først med lovændringen i 1937,
hvor det blev utvetydigt fastslået, at af
spærring af strandarealer var forbudt,
med mindre ejeren kunne dokumente
re, at afspærring til have eller erhvervs
formål havde fundet sted før den første
januar 1916.
Samtidig indførtes en strandbyggeli
nie på 100 meter langs kysten, hvor der
ikke allerede var udbygget. Ved samme
lovændring fik DN en selvstændig ad
gang til at rejse fredningssager. Disse

Klaus Waage, f. 1940, fhv. skovrider. Farvefotografierne er optaget af forfatteren.
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tre ændringer fik stor betydning for ud
viklingen langs Danmarks kyster.
Springforbiplanen og DNs meget sto
re engagement heri skal ses i lyset af
disse 26 års seje kamp for at forhindre
privatiseringen af vore kyster. I vore da
ge opfatter vi det som noget ganske
selvfølgeligt, at vi her i landet har fri ad
gang til havet og er sluppet for de for
Sydeuropa så karakteristiske afspær
ringer og bebyggelser helt ud i vandet.
Ret beset har DN i disse år skabt noget
af det vigtigste for vor kystpolitik og
grundlaget for vor landskabsoplevelse
og for turistindtægterne. Men det er en
helt anden sag. Vi skal tilbage til
Springforbi.
Fremtiden for den danske be
folknings oplevelse af kystnaturen er
altså i alt væsentlighed sikret i hele lan
det i 1937, mens problemet stadig be
står i Nordsjælland fra Hellerup til Ni
vå. Ingen tør rigtig røre ved det på
grund af omfanget af omkostninger.
Byggeplaner i nærområdet

Høje Skodsborg
1 1935 erhverver Aage Thorning-Christensen en stor strandejendom fra A/S
Skodsborg Søbad. Grunden ligger
mellem Jægersborg Hegn og Sundet
med størstedelen på vestsiden af
Strandvejen. Her projekterer han at op
føre det 4-5 etager Høje Skodsborg.
Lidt provokerende vælger han at lægge
bebyggelsen på ejendommens højeste
plateau, 26 m over havet.
DN reagerer omgående, og det lyk
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kes Erick Struckmann i samarbejde
med skovrideren i Dyrehaven Henning
Martensen-Larsen at få sagen bragt for
Fredningsnævnet, der nedlægger for
bud mod byggeriet af hensyn til skov
brynet og udsynet herfra. Vi er i året før
DN får den formelle ret til at rejse en
sag. Men Søllerød Kommune ser gerne
byggeriet gennemført og sagen ankes.
Overfredningsnævnet omstøder afgø
relsen. Man finder det ikke rimeligt at
gribe så voldsomt ind i ejerens frie dis
positionsret.
11937 står Høje Skodsborg færdig med
100 lejligheder som et komplet værn mod
sundudsigt fra Jægersborg Hegn. Det al
ler første forsøg på at fastholde en land
skabelig forbindelse mellem Dyrehaven
og Øresund mislykkes.
Cottageparken - »Høje Taarbæk«?
Sideløbende med kampen om kystnatu
ren i Høje Skodsborg er der en lignende
udvikling i gang i Klampenborg.
I 1925 er Klampenborg Badehotel
brændt. Ejeren A/S Klampenborg
Vandkur, Brønd og Sø-badeanstalt be
slutter at sælge strandgrunden på 3,5
hektar til bebyggelse.
Erick Struckmann reagerer ved i 1926
at sende et brev til skovens minister,
landbrugsministeren, med et forslag til,
at staten skal erhverve grunden og ud
lægge denne og statens eget bagved lig
gende areal til strandpark for offentlig
heden. Man aner hans angst for, at staten
kunne finde på at sælge sin del af strand
arealerne til samme formål. Frygten sy
nes ikke helt ubegrundet, Jf. nedenfor.

Høje Skodsborg opført i 1936-37
på toppen af den 26 meter høje
kystskrænt ud for Jægersborg
Hegn.

Henvendelsen virker og skoven går
sammen med Gentofte Kommune om
at købe strandgrunden og med økono
misk medvirken fra Københavns Amt
og Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg og
Københavns kommuner stiftes det, vi i
dag kender som I/S Bellevue Strand
park. Parkanlægget tegnes af den kend
te landskabsarkitekt C. Th. Sørensen,
som vi kommer til at høre mere til. Byg
ningerne tegnes af Arne Jacobsen. Sta
ten tilføjer det bagved liggende areal,
Staunings Plæne, til anlægget, og hele
herligheden åbner for offentligheden i
1932. Her på Staunings Plæne får stats
ministeren senere sin mindesten som
tak for indsatsen for folkets adgang til
kysten.
I 1936 udgiver Egnsplanudvalget en
publikation: »Københavnsegnens grøn
ne Områder.« C. Th. Sørensen sidder
med i arbejdsudvalget. Publikationen
er dels en oversigt over grønne områ

der, dels en række forslag til udvidelser
og forbedringer. Blandt forbedringerne
er der forslag til at udvide stranden i
Klampenborg med en fri strand fra Bel
levue og så langt mod nord, som Cotta
geparken grænser til Taarbæk Strand
vej. Publikationen peger også på mulig
heden for en strandpark ud for Jægers
borg Hegns nordlige ende.
Planen vækker en vis interesse, men
giver ikke umiddelbar anledning til
handling. Staten går dog så vidt, at man
under krigen køber den schalburgterede ejendom kendt som Bombegrunden
i Taarbæk til formålet. Der kommer
imidlertid aldrig gang i yderligere er
hvervelser, og planen opgives. I dag er
Bombegrunden overtaget af LyngbyTaarbæk Kommune og drives som et lil
le offentligt strandareal midt i bebyg
gelsen.
Når jeg nævner denne lille detalje i
denne forbindelse skyldes det, at C. Th.
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Sørensen i forlængelse af sit arbejde i
Egnsplanudvalget stiller et endnu mere
radikalt forslag. C. Th. Sørensen tegner
et »helhedsforslag« for denne udvidelse
af Bellevue Strand mod nord, hvor den
del af Cottageparken, der afskæres øst
for den nye Strandvej, tænkes sammen
med strandudvidelsen og omdannes til
en kombineret bolig- og strandpark.
Forslaget går ud på at bruge det »af
skårne område« til højhusbyggeri. C.
Th. Sørensen forestiller sig vel, at det
kun herved bliver muligt at fjerne de
sydligste villaer i byen. Han tegner så
en folkepark bestående af en betalings
strand i syd, det nuværende Bellevue,
en fri strand i nord fra Bellevue til Bom
begrunden og en bagved liggende park
med spredte højhuse. I alt er der plads
til 13 boligblokke i 4 etager.
Forslaget falder ikke umiddelbart i
god jord. Det var vist ikke lige det DN
havde forestillet sig med genforeningen
mellem skov og sund, og da staten råder
over baglandet som grundejer, kommer
der ikke noget ud af forslaget, men det
illustrerer på bedste vis kampen om de
attraktive kystarealer.

Byggeplaner i Springforbi
Scenen er nu sat til kampen om byggeri
også på de store, privatejede strand
grunde i Springforbiområdet.
Men inden vi går videre med bygge
planerne her, skal vi et smut forbi den
såkaldte »Raunkiærske alternerings
plan« fra 1932. I den meget korte ver
sion var Dyrehavens gamle træer i for
fald. Skiftende skovridere, Niels Chris54

C. Th. Sørensens forslag til højhusbyggeri i Cottageparken (udateret). Til venstre i billedet ses de nordligste
omklædningsbygninger ved Bellevue, opført i 1932. Herfra foreslås stranden ryddet for huse til og med
Bombegrunden, der udgør billedets højre side. I baggrunden Dyrehaven, jernbanen og den nye Strandvej.

tian Dyrlund Vestergaard og Henning
Martensen-Larsen, havde forsøgt sig
med foryngelser for at bevare Dyreha
ven for fremtiden, men mødte vold
somme protester fra pressen og Dan
marks Naturfredningsforening. Striden
var så voldsom, at den førte til Vestergaards forflyttelse og oprettelse af Dy
rehaveudvalget. Professor og botaniker
Chr. Raunkiær fremsatte i dette udvalg
et radikalt forslag til en løsning. Det gik
ud på at alternere mellem Dyrehaven
og Jægersborg Hegn, således at Dyre
haven fik lov at forfalde urørt i skøn
hed, mens man forberedte Jægersborg
Hegn til Dyrehave. På et passende tids
punkt kunne man så flytte dyrehave

hegnet, så Dyrehavens sydlige del kun
ne tilplantes med ny skov, mens Jægers
borg Hegn og Eremitagesletten tjente
som ny Dyrehave. Dyrehavsbakken
skulle så flyttes til Strandmøllen. 200 år
senere kunne man så gentage processen
med modsat fortegn.
Hvad har det nu med Springforbi at
gøre? Jo, det er i denne forbindelse jeg
har fundet den første offentlige omtale
af Springforbi som egentlig strandpark.
Alterneringsplanen omtales af Pre
ben Wilmann i en stort opsat artikel
over 2 sider i »Socialdemokraterne
Søndagsmagasin 22. maj 1932. Han ta
ler henrevet om de titusinder, der vil
drage med det elektriske eksprestog til
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Springforbi Station og får lige flettet
ind: »... andre for at deltage i det storslå
ede og friske badeliv, der udfolder sig frit
og utvungent på den kilometerlange hvi
de sandstrand mellem Taarbæk og
Strandmøllen«. På artiklens halvsidestore tegning man ser hvordan. Han har
både den udvidede badestrand ved Bel
levue og en bred, hvid sandstrand i hele
Springforbiområdet med. Og så er der
endda landingssted for Zeppelinere ved
Strandmøllen, hvis publikum skulle
vælge at tage en sådan på turen til den
nye Dyrehavsbakke.

Al denne ståhej i pressen sker der
dog ikke noget ved. Der skal mere til.
Uden en konkret byggetrussel, er viljen
til handling ikke til stede hos de beslut
tende og bevilligende myndigheder.
Byggetruslen hører vi for første gang
om i Berlingskes Søndagsmagasin
18.6.1939 i form af en næsten 3 sider
lang artikel af journalisten Eric Boesgaard. Anledningen er rygter om at er
statte villabebyggelsen i Taarbæk med
højhuse, »lige midt i udsigtslinien fra
Slesvigske Sten mod Øresund. «
Han fortsætter: »Dyrehavens fremtid

Uddrag af illustration til artikel i
»Socialdemokratens søndag
smagasin 22. maj 1932. Artiklen
handler om den »Raunkiærske
alterneringsplan«. Tegningsud
snittet viser Springforbi (nord
nedad) mellem Taarbæk Havn
og Strandmøllen med en fin bred
sandstrand og uden huse mellem
Trepilevej og Strandmøllekroen.
Det er formentlig den første
kendte illustration til Springforbiplanen.
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Illustration til artikel af Eric Boesgaard om Springforbiplanen i Berlingske Søndagsmagasin 18. juni 1939.

står og falder med, om man i rette tid vil
forstå, at den høje bebyggelse må holdes
så langt væk fra Dyrehaven, at de to ting
bliver noget, der ikke kommer hinanden
ved.«
»Men planerne rækker videre. De går
ud på at Dyrehaven skal genforenes med
Øresund. «
Herefter redegør Eric Boesgaard i
begejstrede vendinger for planerne om
en strandpark fra Trepilelågen til
Strandmøllen. Han tager ikke selv æren
for tanken, men refererer loyalt til »Dy
rehavens Venner.« Hvem det er, frem
går ikke.
Boesgaard bevæger sig i artiklen ud i
flere store projekter: Forbud mod høj
husbyggeri vest for Dyrehaven af hen
syn til udsyn og landskabsoplevelsen i

Dyrehaven. Ideen er realiseret mange
år senere. Først ved en aftale i Dyreha
veudvalget, formentlig omkring 1970.
Senere i 1980-erne formaliseret i Lyng
by-Taarbæk Kommunes kommuneplan
i form af højdeservitutter over Lundtof
te og Hjortekær. Aftalen er den enkle,
at man fra Eremitageslottets trappe ik
ke skal kunne se byggeri uden for Dy
rehaven. Det håndhæves strikte, også i
dag. Resultatet er storslået og besøges
jævnligt af udenlandske byplanlæggere
som et godt eksempel på, hvad der kan
lade sig gøre. Også skoven vest for Kø
benhavn får Eric Boesgaard med. Den
er i 1967 realiseret som Vestskoven,
men det er en helt anden historie.
Det både af Boesgaard og DN an
vendte udtryk »at genforene Dyrehaven
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Det gamle Dyrehavehegn fra
1670 ved Springforbi Station.
Grøft og dige anes langs amtssti
en. Oprindeligt har der også stå
et et stagehegn.

med Øresund« er en sandhed med modi
fikationer. Dyrehaven har aldrig gået
helt ud til kysten. Imellem Dyrehave
hegnet, anlagt i 1670, og kysten har altid
været Strandvejen og en smal strimmel
landbrugsjord tilhørende Strandmøl
len. Kystbanen blev i sin tid anlagt i Dy
rehaven og afskar en smal strimmel af
skoven »til ingen verdens nytte«.
Men heller ikke denne artikel fører
til handling. Det egentlige, fysiske start
skud til realisering af alle de storslåede
planer for Springforbi bliver som alle
de andre steder en folkelig modstand
mod et konkret byggeprojekt. Ejeren
af en af de største grunde, »Villa
Springforbi« vil i 1940 sælge til et firma,
der planlægger at opføre fire boligblok
ke på den 14.000 m2 store grund på
kystsiden af Strandvejen lidt syd for
Strandmøllekroen.
Struckmann henvender sig til ejeren
og formår ham til at acceptere, at ejen
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dommen i stedet fredes mod erstatning,
hvorefter den sælges til statsskoven.
Det er i dag svært at forstå, at en for
mand i en privat forening kunne give et
sådant tilbud. Erick Struckmann har
formentlig ønsket at afprøve Natur
fredningsforeningens nyerhvervede ret
til at rejse fredningssager, og man aner
Stauning, naturfredningens ressortmi
nister, bag.
Herefter begynder sagen at ligne sa
gen i Høje Skodsborg, men i omvendt
rækkefølge. Fredningsnævnet afviser at
frede arealet, hvad der vel er helt natur
ligt henset til nævnets nederlag i Skods
borg fire år tidligere. Men i dette tilfæl
de anker Statsministeriet sagen til
Overfredningsnævnet, der atter omgør
nævnet og gennemfører fredningen.
Det sker ved en kendelse den 17. de
cember 1941, og allerede inden årets
udgang foreligger finansudvalgets til
slutning til statens erhvervelse. Nogen
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med stor indflydelse har tydeligvis for
beredt sagen.
Første konkrete skridt i Springforbiplanen er en realitet.

Medløb hos de store lodsejere
Nu hvor staten viser sin vilje til at stå
bag, også økonomisk, viser det sig, at
flere af de større lodsejere gerne vil
medvirke til at skabe en strandpark for
eftertiden. De har tilsyneladende blot
ventet på, at staten bekendte kulør.
Syd for »Villa Springforbi« ligger
margarinefabrikant Otto Mønsteds sto
re ejendom Beaulieu. Ejendommen ej
es af boet efter fabrikkens direktør Ot
to Holm. Boet tilbyder staten at overta
ge ejendommen til parkformål.
Nord for »Villa Springforbi« ligger
kammerjunker Konows ejendom. Eje
ren af denne synes om ideen og sælger
til staten til parkformål, men mod at bo
i parken på livstid. Begge ejendomme
erhverves i 1942.
I 1943 købes Trepilelågen og i 1944
Havslunde, den store matrikel 3 ø på
vandsiden af vejen. Med denne følger 4
små lodder på landsiden.
Endnu en af de større lodsejere fortje
ner at blive nævnt: Dr. Bøje Benzon, ejer
af »Villa Stokkerup«. Også han ønsker
at støtte projektet, men han regner med
selv at have brug for sin ejendom mange
år endnu. Hans støtte bliver derfor tes
tamentarisk. Ikke alene beslutter han, at
hans bo skal sælge billigt til staten, men
han testamenterer også til staten en ræk
ke privatretlige servitutter, som han lø
bende har erhvervet på naboejendom
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me for at undgå eller begrænse ud
stykning og bebyggelse i området.
Bøje Bentzons testamentariske be
stemmelse er således med til at sikre, at
staten ikke i de kommende år skal kon
kurrere med fortætning fra syd.
Ejendommen tilskødes staten fra
Bøje Benzons bo i 1976.
1 1968 nedlægges Springforbi Station
og DSB tilskøder skoven stationsarea
lerne inclusive seks tjenesteboliger.
Man må sige, at planen er kommet
uventet hurtigt fra start. 1 1945 ejer sta
ten allerede 35% af planarealet, men
området består af 66 matrikler og sta
ten har i 1945 kun købt ca. 10% af disse.
Det tunge arbejde med erhvervelser
venter forude.
Opbremsning
Efter den fornemme start går sagen
ligesom i stå. Der handles et par småjendomme, men der sker ikke noget af
væsentlig betydning før ind i 1960-erne.
Lyngby-Taarbæk Kommune har fra
begyndelsen været stærkt imod planen
af let forståelige grunde. Blandt kom
munale skatteopkrævere gik planområ
det under betegnelsen »Filetstykket«.
Statens erhvervelser har kunnet ses
med negativt fortegn på kommunens
skatteindtægter.
11965 melder kommunen klart og di
rekte ud til konflikt ved vedtagelse af
byplanvedtægt nr. 12. Heri udlægges he
le arealet i Springforbi til åben lav be
byggelse med parcelstørrelse ned til 700
m2 og maksimalt 2 boliger pr. parcel.
Kun det meget lille strandareal nord for

Strandmøllekroen udlægges til offent
ligt grønt område.
Planen er især interessant ved de for
hold, der ikke nævnes. Statens Springforbiplan omtales slet ikke. Fredningen
af grundene syd for Strandmøllen og
strandbeskyttelseslinien omtales heller
ikke og for skovbyggeliniens vedkom
mende henvises blot til, at det er fred
ningsnævnets ansvar. Når man »læser«
disse udeladelser, kan byplanvedtægten
kun ses som en ren krigserklæring mod
statens planer i området.
I 1965 skal kommunens planer imid
lertid godkendes af staten ved Boligmi
nisteriet. Det tager usædvanlig lang tid
og vi kan i dag kun gætte hvorfor. Men
det fører ikke til, at statens planer skri
ves ind. Af kortbilaget ses kun, at kom
munen ikke fik sin vilje med de allerede
statsejede arealer, der ved en særlig sig
natur er undtaget planens bestem
melser. Det lover ikke godt for Springforbiplanens fremtid.
I denne lidt døde tid sker der imidler
tid tre andre ting, der får betydning.
Naturfredningen flyttes fra Statsminis
teriet til Kulturministeriet. Hvor statsmi
nisterens ord førhen var lov i Springforbi,
er det nu skiftende kulturministre, der er
fredningssagens ressortministre, og de er
ikke alle lige interesserede.
I 1950 forlader Henning MartensenLarsen skovdistriktet og skovrider As
ger Tage-Jensen kommer til. I parentes
bemærkes, at Martensen-Larsen får sin
mindesten for indsatsen ved kysten på
»Villa Konow«s grund.
I perioden 1967-72 kommer der en

række nye love, herunder en planlov.
Fødslen var ganske vanskelig. De fire
såkaldte jordlove måtte gennem flere
års polemik og en folkeafstemning,
hvor de i første omgang blev forkastet.
Lad os lade detaljerne i denne ellers
ganske spændende proces ligge, men
blot til brug her konstatere, at planmyn
digheden for planer som i Springforbi
herefter ligger i kommunerne indenfor
rammer af landsplandirektiver og re
gionplaner. Jordlovene indeholder også
en lov om og en bevilling til statens er
hvervelse af fast ejendom til fritidsfor
mål. Det skulle egentlig være en let
telse, i stedet for at søge finansudvalget
i alle sager, kunne man nu få statslige
bevillinger til Springforbiplanen gen
nem Fredningsstyrelsen.
Planloven viser sig ikke helt uventet at
blive et problem for Springforbiplanen. I
1975 spiller kommunen atter ud, denne
gang med at optage byggeønskerne i
kommuneplanen efter den nye lov. Det
tvinger den statslige planmyndighed til at
anvende den statslige vetoret for i det
mindste at opnå en forhandlingsposition.
Den nye skovrider får derfor en væ
sentligt vanskeligere opgave end den
gamle havde. Han skal nu uden den
hidtidige sikkerhed for central op
bakning forhandle med en borgmester,
der møder med en af Folketinget tildelt
afgørende myndighed.
Borgmester Harkjær og skovrider
Tage-Jensen bliver aldrig enige om pla
nens fremdrift. Og så må det gå, som
det bedst kan. Staten fortsætter med
opkøb i en ret beskeden skala. Samtidig
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køber kommunen 3 ejendomme i områ
det mellem Strandvejen og Dyrehaven
med henblik på byggeri. Ved flere lejlig
heder nægter kommunen at give ned
rivningstilladelser til staten.
Problemerne aflæses tydeligt på en
grafisk fremstilling af arealerhver
velserne.
Situationen bliver stadig mere uhold
bar. Hertil kommer, at bygningsfred
ningsmyndigheden, placeret med op
hæng i Fredningsstyrelsen, i 1981 udar
bejder en registrant over ganske mange
bygninger i området med henblik på en
bygningsbevaringsplan. Planen undsi

ges således ikke blot af kommunen,
men også af de statslige bygningsfred
ningsmyndigheder - men ikke af Fred
ningsstyrelsens bevillingsafdeling.
Kun DN og skoven holder fast, bakket
op af et næsten enigt Dyrehaveudvalg.
Det, der i planens barndom var en styr
ke, nemlig en kort og meget simpel be
skrivelse bakket op af statsministeren, vi
ser sig nu at være en svaghed. Der mang
ler et egentligt plandokument, der kan
forpligte parterne, også over længere tid.
Det manglende plandokument kom
mer ganske langsomt til at eksistere.
I 1973 udgiver Fredningsplanudval-

Oversigt over tempoet i statens erhvervelser i Springforbi. Allerede i 1945 ejer staten 35 % af planarealet.
Man ser vedtagelsen af erhvervelsesloven i 1972 og virkningen af Springforbiplan 1983. Den nederste kurve
viser tempoet i nedrivninger. Det er vel nærmest dette forløb, derfor den almindelige beskuer viser planens
fremdrift. Man kan af kurven direkte læse forskriften om først at »sanere, når bygningerne er tjenlige«.
Plandokumenternes store effekt ses både i 1983 og i 1995.
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get for Københavns og Frederiksborg
amter »Strandvejen« Heri beskrives
kysten fra Hellerup til Helsingør. Rap
porten beskriver Springforbiplanen og
Statens opkøb siden 1940. Det fastslås
tillige, at »ejendommene på parcellerne
skal saneres, i det omfang de er udtjen
te.« Rapporten anbefaler videre, at de
to små ståtækte ejendomme overfor
Strandmøllekroen bør bevares. Fred
ningsplanudvalget følger selv op på rap
porten med erhvervelser i Skodsborg
og Mikkelborg. I Skodsborg køber man
de grunde, der i Egnsplanudvalgets rap
port fra 1936 blev foreslået til strand
park (se side 54). Det bliver til det vi i
dag kender som Struckmann-Parken,
hvor den sidste af initiativtagerne til
Springforbiplanen får sin mindesten. I
Mikkelborg lykkes det ikke at afslutte
erhvervelserne, og senere tider afvikler
flere af de opnåede resultater.
Fredningsplanudvalgets rapport er
imidlertid ikke forpligtende, kun vejle
dende for regionplan- og kommune
plan-myndighederne.

Springforbiplan 1983
1 1982 går skovrider Asger Tage-Jensen
på pension, og jeg får fornøjelsen af at
tage over. I forbindelse med vedta
gelsen af Lov om erhvervelse af fast ej
endom til fritidsformål i 1972 nedsætter
Fredningsstyrelsen et administra
tionsudvalg. Jeg har haft det held at væ
re statsskovenes repræsentant i dette
udvalg fra 1972 til 79 og kommer derfor
til Dyrehaven med et indgående kend
skab til stridighederne i Springforbi.

Jeg synes ikke, det ser for godt ud, at
fire offentlige myndigheder kører hver
sin politik i området. Borgmester Harkjær er enig. Det fører til, at vi enes om
at forsøge at fremstille et plandoku
ment. Staten og kommunen beder til at
begynde med Hovedstadsrådet om at
udarbejde et regionplanoplæg for om
rådet.
Forhandlingerne går overraskende
let.
Der opnås hurtigt enighed om, at pla
nen skal fastholdes på søsiden af
Strandvejen. Der opnås også enighed
om, at der skal udarbejdes en detaille
ret landskabsplan. På landsiden er der
enighed om, at arealerne ud for Eremi
tageslottet skal holdes åbne, og at der
syd for Strandmøllen skal skabes et
skovbryn bag de to små stråtækte huse.
På to punkter kan man ikke enes: 1.
Kommunens ønsker om reservationer
til ny bebyggelse og 2. Hvor mange af
de eksisterende bygninger, der skal be
vares.
Første punkt løses ved, at der udtages
et område, det såkaldte »Område 3«, på
landsiden ud for den gamle Springforbi
Station. Om området hedder det blot,
at det skal gøres til genstand for en ny
vurdering senest i 1995.
Sagen om antallet og placeringen af
bevaringsværdige bygninger synes me
re vanskelig og løses først i forbindelse
med revurderingen i 1995.
Som afslutning på forhandlingerne
udgiver Hovedstadsrådet i 1983 Plan
lægningsrapport nr. 37 om Springforbi.
Rapporten bliver efterfølgende tiltrådt
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Kortbilag fra Springforbiplan
1983. Foreløbig bygnings
bevaring mærket sorte.
Område 3 i planområdets
midte var af kommunen
reserveret til byudvikling,
men beslutningen blev
udsat til 1995.
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politisk af Hovedstadsrådet, kommu
nalbestyrelsen og miljøministeren. Den
udgør herefter i praksis det manglende
formelle plandokument. Men kommu
nen ophæver ikke Byplanvedtægt 12, så
nu foreligger to modstridende doku
menter. Men da Planlægningsrapport
nr. 37 fra Hovedstadsrådet ved sin ved
tagelse får regionplanstatus, er byplan
vedtægten reelt sat ud af kraft.
Hovedstadsrådets rapport er i de
næste 12 år administrationsgrundlaget i
Springforbi. Realiseringstempoet sæt
tes herefter markant i vejret.
Hovedstadsrådet skriver i denne pe
riode Springforbiplan 83 ind i region
planens rammer for kommuneplanlæg
ning og Lyngby-Taarbæk Kommune
skriver den ind i kommuneplanen. Det
giver ro i forvaltningen. Kommunen ta
ger konsekvensen af enigheden og sæl
ger i 1986 den ene af sine tre ejendom
me, »Villa Nøddebo«, der ligger uden
for reservationsområdet, til skoven til
parkformål.
I disse 12 år forløber samtlige sager
uden konflikter mellem de implicerede
myndigheder, men en enkelt giver gen
lyd i offentligheden. Nedrivningen af
Beaulieu. Det har i hele planens histo
rie været således, at jo større en bygning
var, jo større bliver larmen ved en ned
rivning.
Beaulieu tjente i mange år efter sta
tens erhvervelse »Ældreklubbernes
Samvirke«, en LO-baseret organisa
tion, ledet af Jens Nielsen, broder til
Thomas Nielsen, tidligere formand for
LO. I 1988 opgav Gentofte Kommune

brugen af etablissementet og trak der
for sit økonomiske tilskud ud. Thomas
Nielsen, der ikke længere besad den
magtfulde stilling, satte himmel ogjord
i bevægelse for at redde institutionen,
men forgæves. I 1989 gik den konkurs
og lejemålet blev ledigt.
Ifølge planen skulle ejendommen
derefter nedrives, men Thomas Nielsen
havde haft held til at påvirke skovens
minister, miljøminister Lone Dybkjær.
Hun fik kolde fødder. Lyngby-Taarbæks borgmester, der nu hed Kaj-Aage
Ørnskov, bad om et møde med ministe
ren. Det blev holdt på rådhuset. Her
opnåede han et tøvende tilsagn til ned
rivningen. Borgmesteren spurgte så,
om han måtte lade det gå videre til sko
ven og fik ja. Han må have anet uråd,
for han ringede inden ministeren var
nede i sin bil. Han meddelte mødets ud
fald og tilføjede, at hvis han var skoven,
ville han skynde sig. Som sagt så gjort.
Vi flyttede uden varsel en entreprenør,
der i forvejen arbejdede i området, til
opgaven. Ganske rigtigt. Ministeren
fortrød, og departementschefen ringe
de en time efter mødet og stoppede
nedrivningen, men da var taget allerede
nede.
Det hører med til historien, at vi efter
nedrivningen kun modtog ros for pro
jektet, og at plænen, hvor Beaulieu før
lå, i dag er et af de mest populære steder
i parken.
Springforbiplan 1995
Ti år efter Springforbiplan 83 genoptog
skoven som aftalt forhandlingerne med
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kommunen om forbeholdsområdet ved
stationen.
I perioden fra Springforbiplan 1983
til 1995 købte staten 14 ejendomme og
rev 16 bygninger ned. Det betød, at da
forhandlingerne skulle genoptages,
havde man et væsentligt bedre overblik
over, hvordan det færdige resultat ville
komme til at se ud.
Også disse forhandlinger viste sig at
forløbe uden større vanskeligheder.
Det skyldtes, at de helt overordnede
politiske signaler i mellemtiden var
markant ændret.
I 1994 vedtog Folketinget lov om
kystbeskyttelse. Hovedindholdet i lo
ven var:
1. Ændring af strandbeskyttelseszonen
fra 100 til 300 m fra kystlinien. Her
ved kom hele Springforbiplanen
indenfor byggeforbudszonen.
2. Kysten skal friholdes for bebyggelse
og for reservationer, der ikke længere
er aktuelle.
3. Der nedsættes en strandbeskyttelses
kommision, der skal se individuelt på
evt. ønsker.

Kommunen fandt på dette grundlag ik
ke, at reservationen til byudvikling i
Område 3 kunne opretholdes. Det var
herefter ikke vanskeligt at opnå enig
hed om en Springforbiplan 1995, helt i
overensstemmelse med 1983, men uden
reservationer.
Der udarbejdedes som aftalt en land
skabsplan, der fastlagde hovedlinierne
mellem slette og beplantning, og
mellem udsyn og rumdannelse. Denne
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plan fik betydelig indflydelse på beslut
ningerne om bevaring af bebyggelse.

Bygninger
Ved planens begyndelse i 1940 ligger
der 67 større og mindre bygninger i om
rådet. Hertil kommer en mængde udhu
se, garager o.l.
Den oprindelige »driftsforskrift« ved
køb af bygninger er, at de »skal saneres,
når de er udtjente«. Det er en lidt un
derlig gummiparagraf, som dels fasthol
der ønsket om, at de skal fjernes, dels
afspejler Finansministeriets ønske om,
at de relativt store værdier, som byg
ningerne repræsenterer, skal give et
kontant afkast en tid. Ved en sag, købet
af Taarbæklund i 1975, betinger Finans
ministeriet sig endda trods bevilling
uden vilkår, at ministeriet skal have ind
sigt i bygningens anvendelse.
Oplægget om at tjene penge på byg
ningerne, inden de rives ned, står i skæ
rende kontrast til hensigten med planen
og kommer til at betyde, at nedrivning
erne - og dermed reelt åbningen for pu
blikum - går meget langsomt i starten
(se side 62). Først efter vedtagelsen af
Springforbiplan 1983 opgiver Staten
denne forskrift og går over til at rive
ned, så snart lejlighed gives. I Springfor
biplan 1983 er aftalt 29 bygninger, inclu
sive det reserverede Område 3, der ikke
røres før efter fornyet aftale.
Først i 1995 løses problemet endeligt.
Det får imidlertid et morsomt og højst
overraskende forløb.
Hver især forbereder fire grupper sig
bedst muligt. Skoven beder den kgl.

bygningsinspektør Gerdth Bornebusch
om råd. I forbindelse med landskabs
planen ser landskabsarkitekt Ib Møller
fra Møller og Grønborg på sagen. Kom
munen sætter et hold på opgaven ledet
af stadsarkitekt Tarquini Mårtensson.
Og Bygningsfredningskontoret lover at
se på sagen igen i det nye lys. Eneste
fælles arbejdsgrundlag er, at egentligt
fredningsværdige bygninger skal beva
res. For de øvrige skal gælde, at der læg
ges mere vægt på bygningens beliggen
hed og mulige funktion i landskabet,
end på husets størrelse eller værdi.
Overraskende for alle kommer de fire
grupper tilbage med, at der bør bevares
12 bygninger, og de viser sig at være de
samme i alle oplæg. Efter denne faglige
tour-de-force går vi alle videre med stor
tryghed og tillid til samarbejdet.
Springforbiplan 1995 bliver politisk
tiltrådt af Hovedstadsrådet, LyngbyTaarbæk Kommunalbestyrelse og mil
jøministeren. Den bliver indføjet i re
gionplanen, og kommunen udarbejder i
1996 Lokalplan 129 for Springforbi i
overensstemmelse med planen. Først
ved vedtagelse af denne lokalplan op-

Hovedtræk i landskabsplanen
fra Springforbiplan 1995.
Udarbejdet af
landskabsarkitekt
Karen Margrete Bak.
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Bevarede bygninger fra syd: Rødehus eller Chr. Winthers hus ligger smukt i landskabet netop i landskabs
planens skovbryn på Eremitageslettens nordside. Her skrev Chr. Winther »Hjortens Flugt«.

hæver kommunen formelt Byplanved
tægt nr. 12. Efter 56 års modstand har
kommunen endelig accepteret Springforbiplanen.
Denne lokalplan har været skovdis
triktets grundlag for administrationen
siden da.
Også i perioden siden 1995 har der
været problematiske nedrivninger, der
er værd at omtale. Særlig en sag påkal
der sig opmærksomheden. Med ud
gangspunkt i sagen om Beaulieu fandt
skovstyrelsens direktør Karen Westerbye-Juhl, at man skulle samle de store
nedrivninger, så man kun fik de vold
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somme protester én gang. Som sagt så
gjort. I 2000 var de tre største klar på
samme tid: Taarbæklund, Nøddebo og
Strandmøllebakken.
Alle formaliteter var for såvidt på
plads og alle tilladelser givet, men det
rejste en polemik i pressen for bevaring
af de store palæer. Det fik miljøminister
Svend Auken til at ryste på hånden. Han
valgte i stedet at udsætte nedrivningerne
»for at se, om udviklingen i parken (med
strandanlæg, se senere) om et år eller tre
viste behov for disse bygninger«. Beslut
ningen blev offentliggjort i en kronik i
Jyllandsposten 30. januar 2000.

Med andre ord fastholdt ministeren
planen, men udskød til andre at træffe
den upopulære beslutning. Den mang
lende beslutning viste sig at påvirke
Svend Auken personligt. Han vendte i
de følgende år flere gange tilbage til sa
gen og beklagede. Efter utallige spad
sereture i Dyrehaven og Springforbi var
han nået til et andet resultat, og han for
trød, at han rystede på hånden i det af
gørende øjeblik.

Detailplaner
I plan 1995 foreskrives særlig behand
ling af 4 områder:
Parkeringspladsen ved Trepile vej.
Parkering og forplads ved Springforbivej
Parkering og vejforløb overfor
Strandmøllekroen.
Strandpromenaden.
Ved Trepilevej er anlægget afsluttet.
Planen er her dikteret af DSBs nye tun-

Bevarede bygninger: Bøje Benzons Stokkerup med måneporten. C. Th. Sørensen har tegnet haven, og der
knytter sig den anekdote til stedet, at han for at ville gøre det forlangte, at det allerede færdigtegnede hus
blev spejlvendt og drejet 90 grader, så det underordnede sig landskabet. Også dette hus kom derfor til at
ligge smukt i landskabet. Måneporten havde fru Benzon set i et magasin med billeder fra kinesiske haver.
Sådan en måtte hun have. C. Th. Sørensen var modvillig, men fik at vide, at her i huset bestemmer fruen,
så sådan blev det. Muntert at tænke på, når landskabsarkitekt-studerende i dag valfarter for at se land
skabsarkitektens geniale greb.
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Bevarede bygninger: Det smuk
ke skovløbersted Tvendehus.
Oprindeligt bygget i Dyrehaven,
men afskåret af jernbanen og
inddraget i Springforbi Stations
plads. Nu frilagt for omgivende
DSB-huse og klar til at indgå
som skovløbersted i Strandpar
ken. Huset har tidligere tjent
som skovløberudskænkning for
publikum. Mon der bliver basis
herfor igen i Strandparken? Ved
siden afer der opført en moder
ne toiletbygning.

nel under banen. Mellem denne og Trepilevej er anlagt en mindre P-plads i tæt
samliv med Trepile vej. Eremitageslet
tens sydlige skovbryn er forlænget til
sundet med en spredt beplantning om
kring P-pladsen. Landskabet tåler ikke
større tekniske anlæg her.
Springforbipladsen er projekteret og
delvis gennemført, men stoppet midler
tidigt af pengemangel. Planen er at ud
vide kapaciteten og forskønne den ek
sisterende plads og at gøre adgangen til
Dyrehaven handicapvenlig. Anlægget
er tegnet af landskabsarkitekt Henrik
Jørgensen. Jeg håber meget, at der bli
ver råd til at afslutte det i nær fremtid.
Stedet trænger meget til en æstetisk
hånd.
Ved Strandmøllen foreligger mulig
heden for en endelig indretning først nu
efter en nedrivning i år. Der er endnu
ikke lavet en endelig plan for udform
ningen. En af de ideer, der har været i
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spil her, er at fjerne de to lommer på
Strandvejen, der blot er gamle, udrette
de sving, og erstatte dem med parke
ringskapacitet i baglandet. Det vil være
smukt, om Strandvejens gamle hulvejs
forløb ned mod Mølleåen kan under
streges bedre.
Strandpromenaden kalder på en me
re omfattende omtale.
Som foreskrevet i Springforbiplan
1995 tog skoven sagen op og bad det
rådgivende ingeniørfirma COWI kom
me med en vurdering og et bud på en
gennemgående renovering af hele
strækningen fra Mølleåens udløb til
Trepilevej.
I området er der to forfaldne mole
hoveder af beton, der begge udmærker
sig ved at samle lidt fint hvidt strand
sand på sydsiden. Denne iagttagelse
førte til, at vi spurgte COWI, om man
kunne renovere kystsikringen lidt mere
intelligent, så strandparken fik tilført

nogle bedre bademuligheder. Man ser
»Socialdemokratens »kilometerlange,
hvide badestrand« for sig. Det er næppe
realistisk, men lidt bedre strand, end
der er nu, kunne også have sin beretti
gelse.
COWI vendte tilbage med et forslag
til tre høfder ca 40 meter ud i sundet,
der forventelig ville skabe en ca 70 me
ter lang sandstrand hver. Det var disse
sandstrande, Svend Auken i 2000 brug
te som påskud til at »forudse« et behov
for flere bygninger og derfor skåne de
tre huse i et år eller tre.
Forslaget blev modtaget med begej
string i Miljøministeriet. Nu hvor man
alligevel skulle bruge et millionbeløb
blot på vedligeholdelsesarbejder på
kystsikringen, kunne man med relativt
beskedne ekstraudgifter forhøje værdi
en af strandparken for københavnernes
friluftsliv ganske væsentligt. En bevil
ling blev stillet i udsigt.
I 2000 udgiver DN »Vision for
Strandvejen og Øresundskysten«. Heri
er der allerførst en generel anbefaling af
»at der etableres nye strande og strand
parker, samt at eksisterende strandparker
forbedres. « Mere konkret anbefaler DN
»forbedring af strandarealerne ved den
eksisterende Springforbi Strandpark...«
Det fremgår, at DN kender COWIs for
slag, men man anbefaler i stedet istand
sættelse af den eksisterende kystsikring
kombineret med strandfodring i den
nordlige del og badebroer.
Imidlertid rejste der sig lokalt en
voldsom modstand mod projektet, an
tagelig i forventningen om, at projektet

ville trække mange mennesker og biler
til stedet, og det var ikke i lokalsamfun
dets interesse. En hovedaktør i sagen
var en beboer på Trepile vej, Mogens
Lykketoft. Hans indlæg mod strandpla
nen førte til kritik af ham i Ekstrabladet
for at undsige Staunings hensyn til stor
byens arbejdende befolknings frilufts
liv.
For første gang i hele Springforbiplanens historie undsagde også Danmarks
Naturfredningsforening udviklingen i
Springforbiplanen. I DNs lokalkomite
fandt man, at kapaciteten i strandpar
ken ikke burde øges. I stedet foreslog
foreningen et par badebroer til lokale.
Lokalkomiteen betalte endda et arki
tektfirma for at tegne et skitseprojekt
med væsentligt mindre kapacitet end
COWIs forslag. Det kom som noget af
en overraskelse for skoven, at Spring
forbiplanen i DNs øjne var ved at ændre
sig fra et projekt for hele Københavns
befolkning til fortrinsvis at betjene lo
kalsamfundet.
Skov- og Naturstyrelsens direktør,
Hans Henrik Christensen, lod vide, at
projektet var forudsat at være for den
brede befolkning. Hvis merinvesteringen kun rettede sig mod nogle få lokale,
anså han ikke strandprojektet for at væ
re en statsopgave.
Pressedækningen var i begyndelsen
meget ensidig imod projektet. Imidler
tid vågnede der efter hånden en række
stemmer fra kommunens ikke kystnære
kvarterer, der gerne så en ny sand
strand. Et års tid efter offentliggørelsen
af projektet kunne man faktisk optælle
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Bevarede bygninger: Møllevangen, Statens Forstlige Forsøgsvæsen. I forgrunden et udsnit afforstander A.
Oppermanns lille gruppe vrange bøge. Det er bøge med en særlig krøllet vækst, der har dannet grundlag
for forskningsresultater i træartens arvelighedsforhold. I bevoksningen er en mindesten for Oppermann.
Stedet er et besøg værd.

flest indlæg for projektet, men da var
toget kørt, der var ikke flertal for pro
jektet i kommunalbestyrelsen.
Kommunen og skoven nedsatte der
for i fællesskab en arbejdsgruppe, der
fik til opgave at vurdere forskellige al
ternativer til COWIs forslag, herunder
DNs forslag om et reduceret projekt til
lokale.
Mens alt dette stod på, gik tiden, og
bevillingstilsagnet forsvandt i en spare
72

runde. Der var derefter ingen grund til
at fortsætte analysearbejdet, der blev
stillet i bero til bedre tider. Arbejdet lig
ger nu og venter på, at der igen bliver
bevillingsmæssige muligheder for at ar
bejde med kystsikringen og strandarea
let.
I dag står kystsikringen i en jammer
lig forfatning og uden bevilling til selv
en mindre renovering. Om projektet
bliver genoptaget, må tiden vise.

Status 2012
Hvor langt er Springforbiplanen så nået
nu?
Af oprindeligt 66 matrikelnumre er
de 64 erhvervet af staten. Der mangler
således kun køb af to private parceller,
hvoraf én endda er til salg for tiden.
Men riget fattes penge. Der kunne for
én gangs skyld ikke opnås bevilling, og
den gulkalkede villa ved Hegnslund
blev solgt til anden side i 2012.
Næsten alle havearealer er sløjfet
og inddraget i parkområdet efter
landskabsplanens hovedlinier. De
nødvendige plantninger for at under
strege landskabsplanen er gennem
ført. Af planlagte nedrivninger mang
ler tre.
Springforbiplanen er således efter 73
års arbejde meget nær sin afslutning.
Ser vi på planen med vor tids øjne, vil
vi kalde den en naturgenopretningsplan
- og en af de helt store. Alene i erhver
velsespriser er der, omregnet til vore
dages prisniveau, anvendt ca 500 millio
ner kroner over årene fra 1941 til 2004.
Det gør utvivlsomt Springforbi til lan-

Illustration til COWIs forslag til strandopbygning
ved renovering af kystsikringen. Tegning af Hasløv
& Kjærsgaard. Ideen bygger på undersøiske stenrev,
der samler sand på sydsiden. Villa Stokkerup ses ved
den midterste mole.
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Bevarede bygninger: Hegnslund. Det store træhus er bygget i 1915 som sommerhus afforlagsdirektør Fre
derik Hegel, der var irsk gift. Stilen skulle minde fruen om hjemlandet. Huset er tegnet af arkitekt Henning
Hansen. Der knytter sig en anekdote til formen. Efter at have afsat grunden til byggeriet fik arkitekten et
mareridt. Han drømte, at han passerede forbi i en hestevogn og spurgte kusken, hvem der dog havde tegnet
den grimme kolos. På svaret: »Den kendte arkitekt Henning Hansen« vågnede han badet i sved og ilede
hurtigst muligt til byggepladsen, hvor han ændrede grundplanen, så den nu buersvagt mod syd. Historien
understøttes af, at der faktisk findes en tegning uden denne bue. Den får det store hus til at se meget mere
ydmygt ud og får det til at »tale med« landskabet. Huset er fredet.

dets største naturgenopretningsprojekt
målt i offentlig offervilje. Det under
streger samtidig, at planen er til hele
befolkningen. Tildeling af statslig bevil
ling i dette omfang til lokale formål er
næppe realistisk.
Egentlig er det fantastisk, at et idé
grundlag fra 1930-erne gennem så
mange år har kunnet holde, og det i et
omfang, der stedse har medført bevil
linger, også i dårlige tider.
Min vurdering er, at det skyldes at det
oprindelige oplæg var så kort og præcist
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og geografisk velafgrænset, at det var
svært politisk at være imod, for hvad var
alternativet?
Kontrafaktisk udviklingshistorie
Det er altid morsomt at ræsonnere over,
hvordan det ville have set ud, hvis pla
nen ikke var blevet fostret og gennem
ført.
Det mest sandsynlige scenarie er vel,
som sagen begyndte, at der havde været
lejlighedsbyggeri i tre til fem etagers høj
de i det meste af området. I heldigste fald

med offentlige grønne områder imellem.
Det forekommer ikke sandsynligt, at de
meget store grunde i længden kunne be
vares med kæmpepalæer til enkelte fami
lier. Udvikling i den retning kan iagttages
utallige steder langs Strandvejen. Vi har
allerede nævnt Høje Skodsborg, men
tænk også på Skodsborg Park opført i
1960-78, og udbygningen af Skodsborg
Sanatoriums grund.
Et gennemgående træk i argumenta
tionen fra kritikere af nedrivningerne
har i hele perioden været, at de store rig

mandspalæer i parklignende haver var
udtryk for en kulturhistorie, der burde
bevares for eftertiden. Jeg har meget
svært ved at se for mig en organisation
eller politisk institution, der ville bakke
op om et sådant rigmands-friluftsmuseum med de nødvendige bevillinger.
Det er næppe et realistisk scenarie.
Var det lykkedes at slippe for højhus
projekter i Springforbi, hvad havde om
rådet så udviklet sig til?
Det mest nærliggende svar kan søges i
Taarbæk syd for Trepile vej, d.v.s. i den

Bevarede bygninger: Gruppen omkring Strandmøllekroen indordner sig i skovbrynet, som er skabt som
ankomst til Springforbi, når man kommer ad Strandvejen fra nord. Det er planen, at lade de to gamle vej
sving, der nu er P-arealer, nedlægge og erstatte afen P-plads bag bygningerne, så Strandvejens oprindelige
hulvejsforløb kan genskabes. Når planen er lidt længere fremme, bør det overvejes, om vejbelysningen i
parkområdet kan undværes. Køn er den ikke.
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Skodsborg Park opført i perioden 1960-78.

Nybyggeri ved Skodsborg Sana
torium. Her er nybyggeri på beg
ge sider af Strandvejen. Strand
grunden er afspærret og forsynes
med PRIVAT skilte.
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før omtalte Byplan
vedtægt nr. 12 fra
1966. Den er siden er
stattet af lokalplan 18
fra 1982. Her tillades
fortætning til grunde
på 500 m2 pr. enfami
lieshus og ned til 350
m2 pr. familie i tofa
milieshuse.
Lad mig da slutte
med at vise et matri
kelkort over dette
område - før fortæt
ningen!
Med andre ord er
min vurdering, at al
ternativet til Spring
forbiplanen ikke var
bevaring af et bille
de med pragtvillaer
og parker fra 1900,
men enten et nyt
»Høje Taarbæk« el
ler efter 1966 en
fortsættelse
mod
nord af fortætningen
af Taarbæks villabe
byggelse.
Stillet sådan op,
synes jeg vi skal tak
ke de tre idémagere
fra 1930-erne for de
res fremsynethed.
Jeg håber, at efterti
den vil vide at bevare
det opnåede resultat
og gerne forbedre
indholdet.

Lokalplan nr. 18 for Taarbæk syd for Trepilevej tillader fortætning ned til
500 m2 pr. enfamilieshus og 350 m2 pr. bolig i tofamilieshuse. Kortet viser
tilstanden omkring 1982 før fortætning. Det mest sandsynlige alternativ til
Springforbiplanen ?
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DNs skræk: Boligbyggeri på
strandparcellen ved Skodsborg
Sanatorium. De dyre lejligheder
har egen reserveret strandpark
med adgangsforbud for menig
mand.

Litteratur
Auken, Svend: Springforbi, en visionær plan, Jyllandsposten 31.1.2000
Boesgaard, Eric: København, Dyrehaven og Øresund, Berlingske Søndagsmagasin
18.6.1939
Bramsen, Bo: Strandvejen før og nu, bind 1. 1995.
Bramsen, Bolette og Claus M. Schmidt: Strandvejen nu og her, bind 1-2. 2009.
Danmarks Naturfredningsforening: Vision for Strandvejen og Øresundskysten. 2000.
Danmarks Naturfredningsforenings Årsskrift: 1925-26, side 17, 45-46 om fri adgang til
stranden ved Klampenborg; 1941-42, side 23-25 om Springforbiplanen.
Egnsplanudvalget: Københavnsegnens Grønne Områder, 1936.
Fredningsplanudvalget for Københavns og Frederiksborg amter: Strandvejen, Forslag til
handlingsplan til Strandvejens bevarelse som promenade og udflugtsmål. 1973 (arkiv).
Hovedstadsrådet: Planlægningsrapport nr. 37, Springforbi 1983.
Lyngby-Tårbæk kommune: Kommuneplan.
-: Byplanvedtægt nr. 12, Nordlige Taarbæk 1966.
-: Lokalplan 18, Tårbæk 1982.
-: Lokalplan 129, Springforbi 1996.
Møller, Jan: Dyrehaven. Tredje oplag 2002.
Naturfredningsloven 1917 og 1937.
Springforbiplan 95 (arkiv).
Sørensen, C. Th. og Kooperative Arkitekter: Forslag til bebyggelse i Cottageparken ved
Klampenborg. Udateret (arkiv).
Sørensen, Klaus Waage: Springforbiplanen nærmer sig sin færdiggørelse. 1.8.2005. (arkiv).
Wilmann, Preben: Socialdemokraten, Hjemmet Søndag, 22.5.1932.
(arkiv): Sagsakten findes i skovdistriktets arkiv.

78

Lundtofte Skoles Musikkorps
Lundtofte Skoles Musikkorps eksistere
de fra 1956 til 1976. 1 denne artikel for
tæller tidligere medlemmer af musik
korpset om deres tid og deres oplevelser
i korpset. Materialet er indsamlet og be
arbejdet af en arbejdsgruppe bestående
af Niels Koefoed (medlem af musik
korpset 1956-1963), Kurt Ferré Ander
sen (1958-1968), Leif Frausing (19591967) og Grethe Poulsen 1960-1970).
Hvor intet andet er nævnt, stammer illu
strationerne fra Lundtofte Skoles Mu
sikkorps' arkiv i Lyngby-Taarbæk
Stadsarkiv.
Oprettelsen og arbejdet som dirigent
Bent Pedersen blev ansat som lærer i
musik og gymnastik ved Lundtofte Sko
le den 1. august 1956. Han blev den helt
centrale figur i de første 17 år af Lund
tofte Skoleorkesters 20-årige historie.
Bent Pedersen fortæller om opret
telsen af orkesteret i bladet Skolenyt
1968, s. 39-41: »Omkring efterårsferien
1956 blev grunden lagt til Lundtofte
Skoles Musikkorps. Ideen kom fra sko
leinspektør J. Stig Hansen, og det skyl
des lidt af en tilfældighed, at det blev
mig, der kom til at stå for den daglige
ledelse af musikkorpset. Som dreng
havde jeg i FDF spillet lidt horn, og se
nere fulgte jeg interessen op som med
lem af Lyngby Hornorkester og et
hjemmeværnsmusikkorps, suppleret
med et 6-måneders dirigentkursus på
musikkonservatoriet, men derudover

kendte jeg intet til den opgave, jeg nu
gik ind til, en opgave, der lige fra starten
har givet mig et væld af ærgrelser, skuf
felser og søvnløse nætter - men først og
fremmest glæder.
Skolefonden skænkede 2000 kr. til
indkøb af instrumenter, og skoleforvalt
ningen gav et tilsvarende beløb. Gen
nem et par bekendte i Livgarden an
skaffede jeg for disse penge de første
godt brugte instrumenter, og hos instru
mentmager I. K. Gottfried i København
opnåede skolen en langstrakt kredit, og
hermed var der skabt økonomisk basis
for forsøget. For det var vel et voveligt
forsøg. Ingen kunne vide, om ideen var
realisabel, om orkesteret havde mulig
hed for at bestå, om pengene var smidt
ud, eller om der i det hele taget kunne
skaffes drenge og piger til at besætte
pladserne i et orkester af denne art. Det
var derfor med lidt bange anelser, at jeg
så den dag i møde, hvor den første prø
ve skulle finde sted, og hvor de interes
serede, eller nysgerrige, elever skulle
ses an.
Det blev en behagelig overraskelse.
Fra en beskeden start på tolv medlem
mer voksede orkesteret støt, og der var
en betydelig interesse at spore. Det har
aldrig været nogen betingelse for opta
gelse i musikkorpset, at man skulle mø
de med kendskab til noder eller instru
menter, og der er vist heller ikke nogen,
der har anet, hvad det gik ud på, inden
man tog beslutning om optagelse.
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Aftaler skal træffes med arrangører,
der ønsker musikkorpsets medvirken,
og ofte må en rute, som musikkorpset
har fået til opgave at marchere, gås
igennem, for at undersøge, om den for
modede tid til opgavens løsning kan
holde. Skal musikkorpset udføre et
tattoo, må den plads, hvorpå det skal
laves, skridtes af, for derefter at gen
nemprøves på skolens sportsplads.
Forældrenes hjælpsomhed og interesse
har også lige fra starten været ganske
enestående, og det er givet, at dette og
så har påvirket børnene, og at musik
korpset uden denne opbakning fra for
ældrene ville føre en hensygnende til
værelse.
Det har også været en lykke for or
kesteret at have en skoleinspektør med
en så positiv og forstående holdning
som inspektør J. Stig Hansens, og givet

Musikkorpsets vævede logo, som var syet på uni
formsjakkerne.
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er det, at orkesteret har haft de bedste
vækstbetingelser under hans omsorg.
Det ville også være uretfærdigt, i en op
remsning af de faktorer, der har været
med til at skabe musikkorpset og holde
det i gang, at glemme kollegaerne. De
res opmuntring og hjælpsomhed og tål
modighed har været helt nødvendig i ar
bejdet med orkesteret. Hertil føjer sig
så borgmester Fennebergs og skoledi
rektør Thormod Thomsens enestående
velvilje og forståelse for dette orkester
arbejde, samt de instanser, disse to per
soner repræsenterer«.

Rekruttering
Oprindeligt blev alle medlemmer re
krutteret fra Lundtofte Skole. Skete
der senere det, at en elev flyttede skole
eller til gymnasium, kunne den pågæl
dende fortsætte som medlem af orkes
teret. Fra 1968, hvor tilgangen af med
lemmer fra Lundtofte Skole var falden
de, blev rekrutteringen udvidet til at
omfatte alle drenge og piger i LyngbyTaarbæk Kommune.
Orkesterets første virke på Lundtof
te Skole indledtes med en slags hverve
kampagne. En kampagne, som bestod i,
at forskellige lærere skulle introducere
det kommende tiltag.
Niels Koefoed fortæller: »Jeg hus
ker, at vi i vores klasse skulle have na
turhistorie med overlærer Rasmus
Teglbjærg, og pludselig tog han et sig
nalhorn frem, som havde ligget under
katederet. Satte hornet til læberne og
blæste løs, dels med lange toner, men
også signaler. Jeg vidste, at det ikke var

et »jægerhorn«, som kunne tilknyttes
vores emne naturhistorie. Det var ikke
en trompet, og jeg kunne ikke lige
fange sammenhængen til vores under
visning. Det blev dog afsløret, da Ras
mus Teglbjærg begyndte at forklare
om de tanker og ideer, som vores in
spektør J. Stig Hansen havde fået nemlig, at der skulle oprettes et orkes
ter på Lundtofte Skole, efter den nor
ske model med Guttemusikkorps. Så
fremt der var interesserede elever,
skulle vi blot møde frem i et særligt lo
kale til introduktion«.
En anden, men senere hvervekam
pagne var at spille og marchere i nær
områder som Lundtofteparken og
Fortunbyen, der også havde mange
elever på Lundtofte Skole. Musikken
og de flotte uniformer tiltrak mange
tilhørere og gav mange børn lyst til at
deltage.
Kurt Ferré Andersen fortæller her,
hvorfor han som bosat med sine foræl
dre i Lyngby, startede sin skolegang på
Lundtofte Skole: »Det var egentlig
simpelt - og lidt grotesk. Vi boede på
Carlshøjvej 13 i Lyngby på 2. sal, hvor
fra jeg fra vores vinduer kunne se di
rekte ned på Lindegårdsskolens fod
boldbaner på den modsatte side af vej
en. Bag ved banerne lå selve Linde
gårdsskolen, kun 300 meter væk. Så
selvfølgelig skulle jeg begynde min
skolegang der, når jeg i 1955 blev syv
år, troede jeg. Imidlertid var Lundtofte
Skole færdigbygget i 1953, og da den
skulle benyttes som aflastning for bl.a.
Lindegårdsskolen, trak man grænsen

for skoledistriktet langs med vores vej,
således at børn, der boede i lige numre
hørte til Lindegårdsskolen og børn i de
ulige til Lundtofte Skole. Jeg var der
med en af de »uheldige«, der fik tre
kilometer til skole på trods af, at jeg
kunne havde gået de 300 meter til Lin
degårdsskolen på fem minutter. Men
det var ikke til at ændre, så jeg måtte
hver morgen tage bussen til Lundtofte,
og hjem om eftermiddagen. 1 1958 blev
jeg meldt ind i skoleorkesteret, så det
blev held i uheld«.
Fra en beskeden start i 1956 på 12
medlemmer voksede medlemstallet de
følgende ca. 10 år til omkring 110. Her
efter faldt medlemstallet til 88 i juni
1971, 82 i januar 1972 og 62 i juni 1972.

Forældrenes engagement
Der blev kort efter starten i 1956 opret
tet en forældreforening, som varetog
den daglige kontakt til forældrene,
forestod opkrævning af medlemskon
tingent samt betaling for ture. Desuden
ydedes der sekretærhjælp til dirigenten.
En række forældre deltog også aktivt
ved arrangementer og sommerture ved
at gå til hånde og trøste børn, der måtte
have hjemve, brug for en voksen til at
sy løse knapper i eller støtte til andre
praktiske ting.
Forældreforeningen påtog sig ligele
des ansvaret for anskaffelse af unifor
mer, og snart opstod ideen om, at der
måtte være noget, som forældrene selv
kunne gøre, for at det skulle blive billi
gere, nemlig at almindelige blå blazere
blev syet om til uniformer.
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Uniformen
Det blev fastslået, at uniformen skulle
bestå af:
• Mørkeblå Blazer med 2x2 knapper,
to sidelommer og brystlomme, hvor
orkesterets emblem skulle sys på
• Hvid skjorte med blå butterfly, sene
re blåt slips
• Mellemgrå benklæder uden galoner
• Sorte sko
• Mørkeblå skråhue med højrød kant
påsyet indersiden af skråhuens op
slag og med hvid kvast hængende for
an rød-hvid kokarde
• Blå, senere hvid nodetaske med lang
skulderrem, som sattes på højre skul

der med tasken båret ved venstre si
de
• Hvide bomuldshandsker
• Grålig plisseret nederdel samt nylon
strømper til pigerne, og da senere
tamburkorpset kom til, skulle piger
ne dér bære hvide plisserede neder
dele, også med nylonstrømper og rø
de støvler.

Der blev indgået aftale om levering af de
mørkeblå blazere og grå benklæderne
med Skovgaard Herremagasin i Lundtofteparken, og disse leverancer pågik
indtil orkesterets lukning. Sorte sko kun
ne de fleste skotøjshandlere levere.

Drenge- og pigeuniform ved Lundtofte Skoles Musikkorps. Den oprindelige butterfly blev senere erstattet
af slips. Drengen til venstre er Kurt Ferré Andersen.
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Et af forældrebestyrelsens medlem
mer var meget kyndig på symaskine, og
hun fik fremstillet et par modeller af
skråhuen for godkendelse. Problemet
med blazerstof var, at det ikke umiddel
bart var stift nok. Der skulle derfor indsyes Vlieseline, der gør skråhuen mere
stiv og oprejst. De hvide kvaste blev le
veret af C. L. Seifert i København.
Emblem til lommen blev leveret af
Dansk Etiketvæveri, Lyngby, og skulle
sys på brystlommen. I de første år blev
det klaret af vores specialister i syning,
senere overgik jobbet til forældrene
selv. De hvide nodetasker blev fremstil
let af vores lokale taskefabrikant Poul
Jensen.
Da orkesteret i 1968 ændrede navn til
Lyngby Garden, blev der behov for æn
dringer til uniformen. Drengenes ben
klæder skulle nu være med sorte galo
ner, fangsnore til venstre skulder, guld
striber med rød midterstribe til at angi
ve fem års medlemskab m.v.
Der var samtidig et ønske om, at
medlemmerne skulle udstyres med
frakker til vinterbrug. Tidligere klaredes varmeproblemet ved at komme en
avis eller to under den hvide skjorte. I
starten skulle forældrene selv betale for
uniformen, men senere, efter navnefor
andringen til Lyngby Garden, blev det
besluttet, at garden skulle finansiere
uniformerne. Benklæder og jakker kun
ne byttes til korrekt størrelse ved hen
vendelse til Skovgaard Herremagasin i
Lundtofteparken. Man kunne også af
levere en uniformsjakke, som var ble
vet for lille. For pigernes vedkommen

de blev »Tøjeksperten« Willadsen på
Lyngby Hovedgade leverandør af hvide
plisserede nederdele og røde støvler.
Det første møde med et
musikinstrument
Livgardens Stabstambur var den første
fra Den Kgl. Livgarde, der kom til at ar
bejde med orkesteret. Der var anskaf
fet brugte instrumenter, som blev om
delt til afprøvning efter eget ønske.
Værs’go, så bare trut. Men det var vir
kelig svært at få en tone frem, når man
ikke havde prøvet det før.
Niels Koefoed fortæller: »Min drøm
var at kunne spille trompet som Eddie
Calvert - men nej, det lykkedes ikke. Så
prøvede jeg en basun. Men det var lige
så svært for mig at lave en tone - så kig
gede han omhyggeligt på mine læber og
tænder og sagde: »TUBA, det må være
lige dig!« Og det blev det så, ikke mindst
som musiker, men også som øgenavn,
som stadig hænger på mig. Jeg skulle dog
ikke spille melodistemmer som til en
trompet. Melodistykket inkl. tekst »Tu
baen Tubby« blev dog en trøst for mig.
For Tubby kunne jo også lave melodi
samt alle de umba’er, der behøvedes«.
Orkesteret måtte efterhånden an
skaffe mange flere instrumenter med
god økonomisk hjælp fra Lyngby-Taar
bæk Kommune.

Orkesterets instrumenter
Orkesteret bestod af et musikkorps og
et tamburkorps.
I forbindelse med udlån af orkeste
rets instrumenter, blev der i visse tilfæl83

Bent Pedersen og TUBA Niels
(Niels Koefoed). Fotografiet er
fra 1958.

de udarbejdet en kontrakt, hvor foræl
dre skrev under på, at man ville passe
sin undervisning, vedligeholde sit in
strument, erstatte ødelæggelser samt
overholde musiklederens forskrifter.
I musikkorpset fandtes stort set alle
de instrumenter, som i dag benyttes i et
harmoniorkester. Midt i 1960’erne blev
der spillet på bl.a. piccolofløjte, tvær
fløjte, klarinet, kornet, trompet, flygel
horn, althorn, valdhorn, baryton, eup
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honium, trombone, ventiltrombone,
sousafon, lilletromme, stortromme,
bækken og lyre.
I starten af orkesterets virke blev der
også spillet på saxofon og helikon, der
er en mindre version af sousafonen.
Niels Koefoed beretter: »Anskaf
felsen af den store helikon tuba, som
jeg skulle spille på, foregik ved køb fra
Tivoligarden. Jeg var blevet forsynet
med et brev fra Tivoligardens ledelse,

Musikkorpset på scenen i Lundtofte Skoles gymnastiksal. Fotografiet er fra orkesterets første tid, hvor
drengene endnu bar butterfly.

så jeg kunne komme gratis ind gennem
haven til Tivoligardens daværende »ka
serne« beliggende i havens østlige del.
Tivoligarden havde netop afsluttet de
res rundgang i haven og var i fuld gang
med omklædningen til civil. »Er det dig,
som skal spille på helikonen, så er den
her« sagde Helge Nielsen, der var chef
for Tivoligarden. »Tak« sagde jeg, tog
helikonen over hovedet og gik ud gen
nem hele Tivoli. Jo, der blev kigget.
Men jeg skulle også til Hovedbanegår
den, og hjem med toget til Lundtofte«.
I tamburkorpset var der marchfløjter,
marchtrommer og stormtrommer. På
fotografiet nederst side 8 ses tre små
marchtrommer, fire store marchtrom
mer, to stormtrommer og otte march
fløjter, der ikke havde klapper som fløj
terne i musikkorpset, men kun huller
som i blokfløjter.

Tamburkorpset øvede i skolens sang
lokale, også kaldet grødlokalet. Navnet
skyldes at der her tidligere var skolebe
spisning. Der var ikke ret højt til loftet,
så af hensyn til støjniveauet måtte der ik
ke øves på trommerne. I stedet slog man
rytmen direkte på bordene. At spille ef
ter noder var ikke tamburkorpsets stær
ke side, så fløjterne lærte numrene ude
nad, og trommerne spillede efter speci
elle tegn i form af boller og streger.
Når der skulle optages nye medlem
mer i tamburkorpset, blev kandidater
ne spurgt om, hvilket instrument, de
kunne tænke sig at spille. De fleste ville
spille tromme, hvorfor man efterhån
den blev nødt til at sige stop til dette
valg, da der næsten altid manglede fløj
tespillere. Ville man absolut spille
tromme, måtte man finde en tromme
slager, som ville bytte.
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Hele orkesteret i fuld uniform, i midten af I960"erne.

Tamburkorpset bestod udelukkende af piger, som her ses i fuld uniform i midten af I960'erne.
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I tamburkorpset var der flest piger,
men ældre fotos viser, at drenge også i
starten spillede med.
Musikundervisningen
Og til at undervise blev der hurtigt via
Livgarden skaffet kontakt til professio
nelle musikere, som gerne ville under
vise. Gert Rasmussen, som selv spillede
horn i Livgarden og senere i Sønderjyl
lands Symfoniorkester, var en af de før
ste undervisere. Gert Rasmussen un
derviste enkelte af vore blæsere, men
især underviste han tamburkorpsets
voksende antal medlemmer dels i trom
mespil, dels i spil på marchfløjte.
Der var ingen optagelsesbetingelser
eller optagelsesprøve, der kunne give
fingerpeg om eventuel musikalitet. I en
skrivelse til Skoleforvaltningen 1972
skriver Bent Pedersen endda, at der i
nogle tilfælde blev optaget elever, der af
en eller anden grund havde tilpasnings
vanskeligheder i skolen. Hvis disse
medlemmer ikke kunne medvirke som
udøvende musikere, blev der fundet en
plads til dem, f.eks. som fanebærere el
ler fanevagter. Senere blev kravene til
en vis musikalitet dog indført, idet man
skulle bestå en lille prøve i hørelære og
rytmik. Privatundervisning blev obliga
torisk for alle nyoptagne medlemmer,
indtil fornøden færdighed blev nået.
Forældrene skulle betale denne under
visning. Først når musiklæreren havde
erklæret et medlem egnet, kunne man
deltage i orkestersammenspil. Man
skulle være forberedt på, at det kunne
tage op til et år.

En væsentlig forudsætning for at
spille var selvfølgelig nodelæsning. Det
klaredes mange gange ved kammerat
lig bistand, mens de professionelle mu
sikere mest underviste i spilleteknik.
Denne undervisning kunne foregå
hjemme hos musikerne, såfremt de bo
ede i lokalområdet, men ellers fandt
det sted på skolen.
Der var to faste ugentlige øveaftener,
mandag og fredag, hvor sammenspillet
blev øvet og programmer for de kom
mende arrangementer fastlagt. Herud
over kom den ugentlige privatundervis
ning på eget instrument, som i 1960 kos
tede 15 kr. pr. måned for 20 minutters
undervisning. Når hertil lagdes egen
øvetid til skalaer og fælles musiknumre,
var det en betragtelig del af fritiden, der
gik med musik, men det var også her, at
mange fik lagt grundstenen for musik,
som den dag i dag giver os glæden ved
at udøve musik sammen med andre.

Økonomi
Kontingentet for at deltage i orkesteret
var 15 kr. pr. måned, hvilket dog blev
nedsat til 5 kr. for de medlemmer, der
også betalte for privatundervisning.
Samlet beløb kontingentindbetalingen
fra forældrene sig til ca. 7.000 kr. årligt.
Fra Lyngby-Taarbæk Kommune mod
tog orkesteret 4.000 - 6.000 kr. årligt i
tilskud og fra Lundtofte Skoles Fond
mindre beløb i støtte, når det kneb.
Der skulle bruges mange penge til at
få anskaffet og klargjort uniformer. Der
for blev der med mellemrum afholdt fest
på skolen med offentlig adgang for at
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skaffe penge i kassen. Først med en lille
koncert for forældre og andre interesse
rede, heriblandt lokale beboere fra
Lundtofte-området. Derefter under
holdning i gården med forskellige boder,
tombola, boldkast og i området omkring
skolekøkkenet servering af kaffe/kager,
æbleskiver m.m., alt fremstillet i skole
køkkenet af forældrene. Senere på afte
nen dans i pigernes gymnastiksal til mu
sik af nogle af skolens lærere.
Til disse arrangementer erfarede for
ældreforeningen, at når man afholder et
offentligt arrangement med musik, en
ten levende eller fremført mekanisk,
skal der betales KODA-afgift. Det har
derfor været væsentligt at få bekræftet,
at når orkesteret senere hen blev bestilt
til et arrangement, skulle arrangøren
selv sørge for at betale KODA-afgiften.
Alligevel kørte orkesteret ofte med
underskud, bl.a. fordi Dansk Musiker
forbund ofte lagde hindringer i vejen
for, at orkesteret kunne tage imod beta
ling for arrangementer. I 1966 var man
på nippet til at opgive på grund af øko
nomien.
Fra slutningen af 1960’erne blev be
hovet for penge mere tydelig. Efter
navneforandringen til Lyngby Garden,
som skulle give flere penge i orkester
kassen, ønskede flere og flere medlem
mer og forældre, at uniformer som tid
ligere nævnt skulle uddeles gratis.

Disciplin
Allerede fra den tidligste start i 1956
var disciplin en forudsætning for at kun
ne være med i orkesteret. Disciplin og
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respekt for lærerne var ganske naturligt
for os i skolen i 50'erne og begyndelsen
af 60'erne. Afstraffelse med spanskrør
var afskaffet. Men det var hverdags
kost, at forseelser i skolen blev straffet
med eftersidning, træk i øre eller hår,
lussing eller slag med lineal. Så jo, vi
kendte til disciplin og respekt.
Men noget andet var den disciplin, der
var i skoleorkesteret. Det var en frivillig
disciplin, som medvirkede til et
sammenhold. Her var tale om en kombi
nation af tillidsforhold og nødvendig dis
ciplin mellem os børn, vores forældre og
lederne i orkesteret. Hvis man ikke brød
sig om at være medlem i orkesteret, kun
ne man jo blot melde sig ud.
Bent Pedersen var omdrejnings
punktet, og hans forståelse for tillids
forholdet mellem os, vores forældre og
musiklærerne var afgørende. I en arti
kel i Virum-Posten i 1964, hvor orkeste
ret skulle til et stort amatørorkester
stævne i Oslo, fortæller Bent Pedersen
om, hvad han forstår ved disciplin: »Jeg
skelner mellem den påtvungne disci
plin, hvor der intet valg er, og den frivil
lige. Det er den sidste vi har brug for og
søger at skabe i musikkorpset«. Her for
tæller han også, at det gode hjems på
virkning for ham var noget meget cen
tralt. Og forældrenes opbakning til or
kesterarbejdet var uvurderligt. Bent
Pedersen fortæller endvidere, at han ik
ke foregøglede barnet noget paradis
ved at være en del af orkesteret, men at
man måtte indordne sig i fællesskabet
og yde sit bedste, både musikalsk og
kammeratligt. Foruden musikken blev

der i høj grad lagt vægt på god opførsel
som det opdragende moment, idet or
kesteret ved koncerter og rejser repræ
senterede såvel Lundtofte Skole som
Lyngby-Taarbæk Kommune.
At Bent Pedersen kunne være konse
kvent i sin ledelsesstil vidner mange his
torier om. På en tur til Bornholm erind
rer Leif Frausing en episode, som ud
spillede sig under en frokost, hvor der
som altid blev serveret postevand til
maden. Et orkestermedlem var væk fra
bordet et øjeblik, og en af »vennerne«
fandt det morsomt at fylde godt med
salt i hans vandglas, så han kunne få sig
en lille overraskelse, når han igen satte
sig ved bordet. Da Bent Pedersen så
den stakkels fyrs reaktion, da drengen
drak af saltvandet, greb han omgående
ind og afkrævede de omkringsiddende
svar på, hvem den formastelige person
var. Alle dukkede sig, og der blev ud
stedt varsel om kollektiv afstraffelse,
hvis ikke den pågældende meldte sig.
Altså var der ikke andet at gøre end at
indrømme, og synderen blev derefter
bedt om selv at drikke saltvandet, som
det huskes, efterhånden med tårer i øj
nene. Som man ville sige det i dag »Så
kunne han lære det«!
Eksercits og tattoo
Kort efter at orkesteret blev dannet,
havde vi på baggrund af de norske or
kestre en klar forventning om, at vi
skulle lære eksercits, samt lære at mar
chere og lave tattoo.
Til at undervise os fik vi først kontakt
til premierløjtnant Bent Olsen fra Liv

garden. Samme Bent Olsen havde kom
mandoen over Livgarden, der repræ
senterede Danmark i Edinburgh Tattoo
i starten af 1960’erne. Bent Olsen blev
senere afløst af tamburmajor i Livgar
den John Tjærby. Undervisning i ekser
cits og tattoo foregik hver fredag aften
fra 18.30 til 21.00 i sommerhalvåret.
Vi skulle lære at stille op i snorlige
rækker og tilsvarende geledder. Alt
sammen på bestemte militære kom
mandoer. »Giv agt« så skulle vi være
klar til at modtage ordre. Der skulle
læres: »Til højre - ret«, »se ligeee ud«,
»garden march«, »garden holdt«, »giv
agt - rør«. Instrumenterne skulle sam
tidig holdes korrekt og ensartet, samt
være forsynet med nodeholder og no
dehefte.
Kunsten at marchere er, at man på
samme tid skal kunne se til både højre
side og holde retning fremad. Samtidig
skal der læses noder og spilles. Når man
marcherer, kan de lange geledder nemt
komme til at slynge sig som en slange,
og det ser ikke pænt ud. Tænk på, hvor
dan børn i meget forskellige størrelser
skulle være i stand til at overskue alle
disse ting. Selv om skridtafstanden i or
kesteret ikke var stor, så havde de små
piger, som spillede trommer i tambur
korpset, ofte problemer med at skridte
ne blev for lange. Derfor skulle de store
tage mindre skridt.
Vi bemærkede ved stævnet i Trond
heim 1958, at mange af de norske or
kestre gik med små skridt og ikke satte
hælene i jorden, men nærmest skrabede
fodsålen fremover. Den form for march
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Orkesteret opstillet i marchfor
mation omkring 1960.

kunne Bent Olsen ikke lide, så vi skulle
træne i almindelig gang, hvor hælen sæt
tes i jorden først, men ikke tage lange
skridt.
Marchtræning øvede vi meget ofte i
skolegården, på boldbanerne og i gym
nastiksalen. Vi marcherede også på veje
ne omkring skolen, for vi skulle også træ
ne i at gå i den almindelige færdsel ved
specielle lejligheder, hvor vi skulle gå
gennem en by i et optog. For eksempel
Strøget i København til jul, Herlev By
midte omkring det ny butikscenter m.fl.
Mange gange brugte vi endda det sto
re spisefrikvarter om fredagen til at
samle så mange elever med instrumen
ter så hurtigt som muligt, for derefter at
marchere ud af skolegården med mu
sik, tage en kort tur gennem Lundtofte90

parken, og så returnere til skolen inden
klokken ringede ind til næste time.
Kurt Ferré Andersen fortæller, at han i
1960 blev flyttet til den nybyggede Tron
gårdsskole, hvilket jo var en streg i reg
ningen, når der skulle marcheres i Lundtofteparken i spisefrikvarteret, men det
havde Bent Pedersen en løsning på. Der
stod en taxa parat i Trongårdsskolens ind
kørsel, så snart det store frikvarter be
gyndte. Så var det med at komme af sted
med tenorhornet til Lundtofte Skole,
finde sin plads i geleddet, marchere turen
med rundt og så suse tilbage til Tron
gårdsskolen, inden klokken ringende ind!
Det vakte en hel del beundring, men var
også temmelig stressende i længden, så en
anden og mere radikal løsning blev valgt
året efter - nemlig at skifte skole tilbage

Nogle af tamburkorpsets elever
øver på Lundtofte Skoles bold
bane kort efter orkesterets op
rettelse.

til Lundtofte Skole. Taxaen blev i øvrigt
betalt af Bent Pedersen selv.
Tattoo blev indøvet næsten samtidig
med, at vi lærte eksercits og march. Den
mest almindelige marchopstilling var i
seks rækker. Når vi gik frem, og der ik
ke var mere plads, drejede de enkelte
rækker højre omkring og gik tilbage
langs med sig selv.
Hvis der var mere plads, kunne man
gå tre rækker til højre og tre rækker til
venstre, 180 grader rundt og tilbage,
hvorfra man var kommet og derefter
dreje hhv. højre og venstre, for at mødes
igen og gå frem på seks rækker. Efter
hånden udvikledes orkesterets tattoo
teknik til også at omfatte svære forma
tioner og fletning af rækkerne på tværs
af hinanden. 11959, kun tre år efter star
ten, blev orkesteret kåret til landets
bedste marchorkester ved et ung
domsorkesterstævne i Århus.
Og hvad spillede vi så under march
og tattoo? I repertoirelister fra omkring

1960 er der nævnt 24 forskellige mar
cher, hvoraf kan nævnes Københavner
March, Amalienborg March, Colonel
Bogey og Stars and Stripes som de mere
kendte. Men også andre mere ukendte
marcher som Skytternes Festmarch, Til
Gevær, og Hoch- und Deutschmeister
var på programmet.
Repertoire
Orkesteret opbyggede gennem alle åre
ne et meget bredt koncertrepertoire,
spændende fra marcher, uddrag af op
eretter, musicals samt mange andre
genrer. Det var et repertoire, der kunne
finde anvendelse i de mange forskellige
sammenhænge, hvor orkesteret optråd
te. Programmet fra Sankthansfesten
den 23. juni 1967 er et fint eksempel på
bredden i repertoiret.
Nodebladet
I starten af 1967 tog Hans Nejrup og
Leif Frausing initiativ til at starte et
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LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES

SANKTHANS FEST
23. JUNI 1967 I FOLKEPARKEN

MUSIKPROGRAM

Lundtofte Skoles Musikkorps spiller under ledelse af kommunelærer Bent Pedersen.
Kl. 20,00—21,00:
Max Oscheit:
Hubert Bath:
P. Marquina:
Carl Zeller:
J. Ivanovici:
M. Willson:

1. ORKESTER AFDELING
Im Zicgeunerlager.
Out of the Blue.
Spansk Ziegeunerdans.
Fuglekræmmeren. Potpourri.
Donauwellen. Vals.
Seventysix Trombones.
PAUSE

Kl. 21,15—21,55:
Kenneth J. Alford:
Arr. H. Egidius:
Hans Peter Nielsen:
Johann Strauss:
Paul Dierig:
Johann Strauss:

2. ORKESTERAFDELING
On the Quarter Deck.
Klänge vom Rhein. Potpourri.
To Trompeter. Polka.
Wein, Weib und Gesang.
På Vagt.
Radetzky march.

Kl. 21,55—22,15:

Carl Nielsen:
Fr. Kuhlau:
C. E. F. Weyse:
Johs. Würtz:
J. P. E. Hartmann:
P. E. Lange-Müller:
J. P. E. Hartmann:

HANDELSSTANDENS KOR, KØBENHAVN
Dirigent: Ole Brynas. Solist: Knud Christensen.
Som en rejselysten flåde (Helge Rode).
Majsang (J. H. Voss).
Barcarole (J. L. Heiberg).
Bissekræmmeren (Nis Petersen).
Flyv fugl (Chr. Winther).
Kornmodsglansen (E. Lange-Müller).
Snart er natten svunden (J. L. Heiberg).

Kl. ca. 22,15:
P. E. Lange-Müller:

SANKTHANSBÅLET TÆNDES
Midsommervise. Fællessang. (Se bagsiden).

Kl. ca. 22,30:

FYRVÆRKERI

Kl. ca. 22,40:
Kai Nielsen:
Paul Linckc:
H. C. Lumbye:

3. ORKESTERAFDELING
Kong Frederik d. 9.*s honnørmarch.
Ein Abend bei Paul Lincke.
Champagnegalop.

Program, for Sankt Hansaften-festen i Lyngby Folkepark i 1967. (Leif Frausing).
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Forsiden af første nummer af
orkesterets medlemsblad »No
debladet« 1967. (LeifFrausing).

blad, som skulle bringe nyt om orkeste
ret, vigtige informationer og ikke
mindst sjove historier fra orkesterets
daglige virke. Datidens teknologi var
ikke så veludviklet, så det foregik med
stencil og duplikeringsmaskine, en om
stændelig proces. Bladets logo blev teg
net af Leif, og de to bogstaver »d« fik
en dobbeltbjælke imellem sig og udgjor
de på den måde en node. Redaktionen
bestod i de første fire numre af Hans og
Leif, hvorefter Leif Pedersen tog over

sammen med Hans. Hvor længe Node
bladet fortsatte med at udkomme er
usikkert, og det kneb da også, som det
ofte er, med at få orkestermedlemmer
ne til at komme med indlæg. Det første
nummer af Nodebladet indeholdt
blandt andet en artikel om Skottegårds
skolens orkesters 10-års fødselsdags
koncert på Amager, og en omtale af or
kesterets egen fastelavnsfest. Bagsiden
var reserveret til blandt andet læserbre
ve og vittigheder, hvor denne kunne læ93

Musikkorpset marcherer på Strøget i det julepyntede København omkring 1960.

ses i det første nummer: »En dame, som
havde været til koncert for første gang,
skrev efter denne følgende brev til diri
genten: Jeg vil ikke være angiver, men
det interesserer Dem måske at vide, at
manden, der slår på trianglen, kun spil
ler når De ser på ham.«
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Eksempler på orkesterets optræden
Ud over at orkesteret stort set hvert år
gennemførte en sommertur, havde vi
mange forskellige opgaver, hvoraf
mange var tilbagevendende begivenhe
der. Fastelavnsarrangementer og jule
arrangementer ved butikkerne i Lund-

Tamburkorpset under en op
træden i København omkring
1960.

tofteparken, julemusik på Strøget i Kø
benhavn og ved juleskibenes afsejling
fra Københavns Havn. I flere år gav or
kesteret koncert ved Lyngby-Taarbæk
Kommunes traditionsrige Sankthansfester i Folkeparken.
Herudover kan i flæng nævnes optræ
den ved Københavns 800 års jubilæum,
kommunens pensionistfester, indsam
ling til Fregatten Jyllands fortsatte re
novering på Helgolandsdagen, 84 års
fødselsdagsfejring i 1962 af Hans Chris
tiansen, som var stifter af Skotøjshjæl
pen, kommunens gymnastikstævner, fa
genes fest på Lyngby Stadion, koncer
ter på KFUM’s soldaterhjem i Sand
holmlejren, orkesterets 5 års fødselsdag
blev fejret som et Musikstævne i Sta
dionhallen i Lyngby, 4. maj dagen på

Bispebjerg i 1965, Musikstævne på
Gladsaxe Stadion i 1960, høstfest i Lil
lerød Idrætsforening i 1966, fejring af
Nordens Dag i Jonstrup Statsseminari
um i 1966, indsamlingen »Flygtning 66«
og »Unge Hjem« i Nærum, Danmarks
Radios musikprogram Musik fra Kyst
til Kyst samt Den Norske Kirke i Kø
benhavn i forbindelse med fejringen af
Norges nationaldag den 17. maj 1974.
Orkesteret deltog også i Dansk Ama
tør Orkesterforbunds landskonkurren
cer, blandt andet i Århus Rådhushal
den 2. og 3. maj 1964. Mindre grupper
af orkesteret spillede også ved forskel
lige lejligheder, og i 1966 tog Bent Pe
dersen initiativ til at en mindre gruppe
underholdt forskellige steder i kommu
nen om lørdagen, bl.a. i Taarbæk Havn
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Orkesteret spiller på Lyngby Stadion kort efter oprettelsen, hvor uniformen endnu ikke var helt ensartet.

Musikkorpset under en parade i I960’erne.
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Musikkorpset på ridesportsstævnet ved Eremitageslottet i anledning af prinsesse Benediktes bryllup i 1968.

og ved Havnehytten ved Lyngby Sø. I
1968 repræsenterede orkesteret Lyngby-Taarbæk Kommune til et ridesports
stævne ved Eremitageslottet i anled
ning af prinsesse Benediktes og prins
Richards bryllup. Hoffet serverede
Gammel Dansk efter vores optræden,
men havde ikke tænkt på, at orkesteret
bestod af børn. Dagen efter modtog vi
en kæmpe æske chokolade med en stor
undskyldning. Hele festen blev trans
mitteret i TV, som gav orkesteret værdi
fuld omtale.
Den 12. maj 1969 havde Lyngby Gar

den fornøjelsen af at afløse Tivoligarden en hel dag. Der var derfor marchtur
gennem den gamle have to gange og om
eftermiddagen koncert på Plænens sce
ne. Orkesteret medvirkede også ved
den første transmitterede børneguds
tjeneste fra Taarbæk Kirke.
Et sølvbryllupsorkester blev ret hur
tigt dannet af nogle af orkesterets med
lemmer. Der var ikke mange penge i det,
men oplevelsen af glade og feststemte
mennesker opvejede besværlighederne
ved at stå tidligt op. I en annonce fra
1968 i Nodebladet, der på det tidspunkt
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To medlemmer af orkesteret
som tårnblæsere med valdhorn
ved en børnegudstjeneste i
Taarbæk Kirke i 1966.
( Leif Frausing).

Musikkorpsets sølvbryllupsor
kester i slutningen af I960’erne.
(Kurt Ferré Andersen).
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blev skrevet af tre medlemmer af orkes
teret, anbefales »Gardens sølvbryl
lupsorkester, som er i fin form. Orkeste
ret møder den tid De forlanger og spiller
smukt afdæmpet en række sølvbryllups
melodier, hvorefter man slutter med at
vække nabolaget med et par marcher.
Alt fås for 125 kr. + morgenmad«.
Efter en vellykket tur til Østrig i 1968
besluttede syv medlemmer fra orkeste
ret at danne et tyrolerorkester. Ideen
var selvfølgelig opstået efter, at man
havde overværet en ægte tyroleraften i
Kitzbühel. Dragterne til orkesteret
købte man i Kitzbühel.
Mandefald på scenen
I efteråret 1957 skulle orkesteret holde
en koncert. I drengenes gymnastiksal
blev teaterscenen stillet klar og stole
stillet op. Repertoire blev fastlagt, og
der skulle øves i at sidde stille på en sce
ne for første gang. Lørdagen gik med
prøver og gennemspilning og tilretning.
Dog var det mystisk, at først et enkelt
medlem, senere to i løbet af eftermid
dagen blev utilpas og måtte forlade prø
ven. Under koncerten om aftenen blev
det endnu mere påfaldende, at flere
medlemmer blev så dårlige, at de måtte
bæres væk fra scenen med høj feber og
ind i pigernes gymnastiksal. De syge
blev efterhånden lagt på stribe på rulle
madrassen. Den asiatiske influenza
havde slået til.

Josephine Baker - indsamling til FN
B ørnefond i 1960’erne
Orkesteret var engang engageret til at

spille i Falkoner Centret. Vi skulle
placeres i sceneniveau på orkester
gravselevatoren og spille en ouvertu
re. Derefter skulle vi sænkes med sce
neelevatoren ned i orkestergraven.
Der var forskellig optræden på sce
nen, og hovednummeret var Josephi
ne Baker. Ingen havde fortalt os, hvil
ken musik der skulle spilles i starten
og i slutningen af hendes show. Jose
phine Baker havde forventet at høre
sin egen kendingsmelodi. Vi havde al
drig hørt melodien før og spillede der
for et helt forkert nummer. Josephine
Baker var dog så rutineret, at hun hur
tigt fandt en grimasse, der kunne passe
til lejligheden.
Sommerturene
Sommerturene blev hovedsageligt fi
nansieret af forældrene. Og set med
datidens øjne var det ikke billigt. Som
eksempel stod valget af sommertur i
1965 mellem tre muligheder: en 10 da
ges tur til Jylland for 225 kr., en 10 da
ges tur til Norge for 325 kr. eller en 12
dages bustur til Østrig for 425 kr. pr.
deltager. Den sidstnævnte tur blev
valgt, men ikke uden en undskyldning
for den høje pris. Inden afrejsen blev
der udsendt grundige instrukser om
afgangstider, lommepenge og alt det,
der skulle medbringes. På de store
sommerture deltog i reglen tre lærere
og tre forældre som hjælpere. Hver
elev måtte medbringe op til 30 kr. i
lommepenge.
Lommepengene ynglede - men glæ
den var kort. Niels Koefoed fortæller:
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Tyrolerorkesteret spiller på Lundtofte Skole omkring 1970. (Kurt Ferré Andersen).

»På Bornholmerturen i 1960 i Åkirke
by var der et omrejsende tivoli. Det
havde bl.a. en roulette, hvor man kun
ne lægge en 25 øre på et spillekorts far
ve. Det skulle jeg prøve og tænk en
gang, der var gevinst, som udbetaltes
kontant - 20 kroner. Dette kom vore
ledere for øre og gevinsten blev derfor
inddraget »til fordel for alle deltagen
de«. Øv!

Og hvor gik turene så hen?
Herunder fortælles små historier om en
række af turene. To sommerture til
Norge i henholdsvis 1958 og 1963 be
skrives mere udførligt i næste afsnit.
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1958
Norge, Trondheim og Askim
1959
Århus
1960
Bornholm

1961
Sønderjylland
98 børn i alderen 8 til 17 år deltog i turen
til Sønderjylland. Vi rejste i uniform, da
tanken var, at vi skulle spille om bord på
Storebæltsfærgen, men der var så mange
passagerer med, at det måtte opgives. Vi
boede først på Sønderborg Kaserne og

en nærliggende skole, og vi spillede bl.a.
ved Dybbøl Mølle og for Sønderborg
Kamgarnsspinderi, der tog nogle rigtig
flotte billeder af orkesteret. Efterfølgen
de rejste vi til Padborglejren, hvor
drengene boede i de gamle barakker fra
2. Verdenskrig, mens pigerne blev ind
kvarteret uden for lejren. Fra Padbor
glejren tog vi afstikkere til Husum,
Rendsborg og Flensborg. Færgen, der
skulle sejle os over Egernsund, måtte
sejle tre gange for at få alle over. Som
merturen afsluttedes i Fredericia med
deltagelse i 112 års dagen for Slaget ved
Fredericia. Turen varede 12 dage og kos
tede 120 kr. pr. deltager, men så var det
også med fuld pension.

1962
Holstebro
58 deltagere rejste til Holstebro og boe
de på kasernen i byen. Jyske Dragonre
giment skulle have dragon- og forældre
besøgsdag, men ifølge Holstebro Dag
blad var det »Lundtofte Skoles Musik
korps, der tog stikkene hjem«, når der
skulle udføres eksercits. Udover koncer
ter i flere jyske byer, deltog orkesterets
medlemmer i kasernens daglige liv.

1963
Norge, Mjølfjell og Askim
1964
Norge, Oslo

Musikkorpset i sommeruniform spiller foran Kamgarnsspinderiet i Sønderborg i 1961.
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Orkesteret på vej til indkvartering i Padborglejren på sommerturen i 1966.

Atter gik turen til Norge. Dog kun til
Oslo, hvor norske skolemusikkorps tre
dage sidst i juni fejrede deres 60 års ju
bilæum. Dansk Amatør Orkesterfor
bund havde valgt os som repræsentant
for Danmark. Vi var 75 deltagere, der
skulle deltage i et stort landsstævne
med 20.000 børn og unge fra Norge og
det øvrige Norden. I to-tre timer mar
cherede vi sammen med de øvrige or
kestre gennem Oslos gader, defilerede
forbi kongeslottet og samledes på Ulle
vål Stadion til fælles koncert. Det var
stort og larmende, men en fantastisk
oplevelse. For at slappe af oven på stra
badserne forlængede vi opholdet med
fem dage på et pensionat i Tyrifjord.

Den første tur syd for Danmarks græn
se gik til Østrig. Det var ikke uden be
tænkeligheder, for dels var turen dyr,
425 kr. pr. deltager, dels foregik den
med bus, og man frygtede at mange
kunne blive køresyge. Men alt forløb
godt. Afrejsen foregik med tog fra Kø
benhavn til Sønderborg, hvor to busser
kørte os videre gennem Tyskland til
Werfen, en lille by syd for Salzburg. Der
blev arrangeret ture til saltminerne i
Hallein, ishulerne i Werfen og til det be
rømte hotel Weisses Rössl i Wolfgang
see. Så fik vi endelig set det hotel, der
dannede rammen om filmen Sommer i
Tyrol, som vi havde spillet musikken fra
utallige gange.

1965
Østrig, Werfen

1966
Padborg
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1967
Ebeltoft
I efterårsferien drog orkesteret til
Lyngby-Taarbæk Kommunes ferieko
lonien Ahlhage ved Ebeltoft. Ophol
det var primært tænkt som en træ
ningslejr for de 45 deltagere, såvel
gamle som nye medlemmer af orkes
teret. For deltagerne var det en god
måde at lære hinanden at kende, og
for de nye en god øvelse i at spille og
vænne sig til at rejse med orkesteret,
så de større rejser til udlandet ikke
blev for overvældende og besværlige.
Udover fritid og busture rundt på
Djursland og til Aarhus blev der
under opholdet trænet og musiceret
meget, op til to en halv time hver dag,
og der blev iagttaget en betydelig
fremgang til stor glæde for Bent Pe
dersen. På en tur til Århus besøgte or
kesteret Ceres Bryggeriet og Den
Gamle By, og begge steder blev der
musiceret i fuld uniform.

1968
Norge og Østrig
I anledning af Norges Musikkorps For
bunds 50 års jubilæum var vi inviteret
til et stort jubilæumsstævne i Stabekk
lidt uden for Oslo. Vi blev indkvarteret
på en helt ny og meget moderne skole.
De følgende dage var fuldstændig be
sat med at spille, men vi fik da også tid
til at besøge Akershus, Frognerbadet,
Holmenkollen og Tryvannstårnet. Da
musikstævnet var slut, skyndte vi os at
pakke, idet vi skulle nå færgen til Fre
derikshavn kl. 22 for at fortsætte vores

rejse mange kilometer med tog til Kitz
bühel. Da vi ankom til pensionatet, fik
vi en glædelig overraskelse, idet der
var et svømmebassin. Nok var det lille
og ikke helt rent, men blot det at kun
ne tage sig en dukkert, når den østrig
ske højfjeldssol blev for skrap, var det
hele værd. Temperaturerne var mange
dage nær de 40 grader. Kitzbühel fik
også at mærke, at der var musikkorps i
byen. På grund af hedebølgen kunne
det ikke blive til mere end to marchtu
re rundt i byen og en enkelt koncert. Vi
var på en dejlig tur til Krimmler vand
faldet, et af Europas største. En anden
dag var vi med svævebane højt oppe i
bjergene.

1969
Østrig, Westendorf
1970
Nymindegab
Orkesteret ankom til kasernen i Ny
mindegab, hvor vi kørte med toget di
rekte ind i lejren. Alle blev indkvarte
ret på sovesale, og for første gang fik
pigerne lov til at bo i selve lejren. Vi
opdagede hurtigt, at vi skulle være
»morgenmænd«, da der skulle spises
morgenmad mellem kl. 6.15 og 7.00,
og at orkesteret skulle marchere sam
let til morgenmad. En dag blev der
holdt en koncert sammen med Varde
Garden. En anden dag var der biograf
i lejren. Der blev også arrangeret ud
flugter, bl.a. til Blåvands Huk, Hjerl
Hede og Legoland.
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1971
Kitzbühel
Sommerturen i 1971 foregik med afgang
fra Lundtofte Skole i to busser »non
stop« til Kitzbühel. Det var noget af en
tur - busserne var ikke gode, men ophol
det i Østrig var en stor oplevelse. De
fleste skulle bo på et pensionat noget op
pe ad bjerget, men vi var så mange, at
omkring 10 skulle bo på et andet og no
get mindre pensionat, Pension Schweiglern. Det lå ad kørevejen et godt stykke
væk, men gik man gennem skoven ad de
små stier, tog det ikke lang tid at komme
frem og tilbage. Der var marchtræning
med tamburkorpset på bjergsiden, mens
der var orkesterprøver på terrassen. Der
skulle øves til koncerterne, og der var
både march gennem byen og koncert på
torvet.
1972
Nymindegab
Året efter gik sommerturen indenlands
igen. Kasernen i Nymindegab dannede
rammen om en god uges oplevelser
med koncerter, marchture samt natur
ligvis sjov og ballade. Det var også her,
de ældste endnu en gang lavede sjov
med de yngste medlemmer. Sjov var det
vel næppe, når det kommer til stykket i dag vil det nok gå under betegnelse
mobning. Således lærte vi de yngste, at
de skulle presse deres uniformsbukser
under madrassen om natten, og for at
skåne den sorte stribe på buksebenene,
sagde vi, at de skulle vende vrangen ud
af bukserne, så de blev presset fra bag
siden, og den sorte stribe derved ikke
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tog skade. Men pressefolderne gik der
ved indad til stor moro - for os! Der
blev også vasket skjorter og T-shirts, og
der blev pudset sko, og så skulle vi lære
at binde slips. Det var jo en kaserne, så
vores marchtræning passede fint ind i
omgivelserne. Også denne tur var en
god oplevelse på alle måder, bortset fra
den ballade der blev over, at nogle grå
uniformsbukser havde pressefolderne
den forkerte vej. Prisen var også over
kommelig for de fleste, nemlig 200 kr.
for 12 dage, alt inkl.

1973
Kitzbühel
Turen gik igen sydpå mod Kitzbühel til
samme Pension Schweiglern som i 1971,
men denne gang kunne vi alle bo samme
sted. Der blev ud over diverse koncerter
også tid til en afstikker på hjemvejen til
München for at se på Deutsches Mu
seum, som er det største tekniske mu
seum i Europa. Lidt pudsige ordensreg
ler, der siger en del om disciplinen - el
ler manglen på samme - blev introduce
ret på rejsen: »Ingen sammenblanding
på værelserne fra kl. 23 til morgenvækning«, »Ingen sammenslyngning i
bussen«, »Ingen mad, hvis man kommer
for sent til spisetiderne« og »Ingen må
»tomle« den«. Turen kostede i øvrigt
600 kr. pr. deltager.

1974
Bornholm
1975
Bornholm

Sommertur til Norge, Trondheim og
Askim 1958
De to første sommerture til Norge i
henholdsvis 1958 og 1963 står særlig
stærkt i erindringen.
1 1958 blev orkesteret opfordret til at
deltage i det norske kæmpestævne,
hvor ca. 13.000 musikanter skulle spille
på samme tid. Rejsen startede fra Kø
benhavn med DFDS på dækspladser. Vi
skulle musicere ved afrejsen kl. 16 fra
København samt senere holde en min
dre koncert kl. 20 om aftenen.
Vi marcherede til Oslo Banegård,
mens bagagen blev transporteret. Det
var lidt mærkeligt at lave trafikkaos i Os
lo, men nordmændene er jo vant til
mange orkestre. Vi rejste i slutningen af
juni måned, men allerede så tidligt som i
april var den norske stævneorganisation
i gang med at smøre madpakker til alle
deltagerne. En standardpakke beståen
de af pølse, pølse og myseost pænt ind
pakket i madpapir, og derefter lagt på
dybfrost for at maden kunne holde sig.
På et par stationer undervejs fik vi så
udleveret vores mad, og her må det ind
rømmes, at vi ikke alle var lige begejstre
de for pakkernes indhold. Desuden var
mange madpakker stadig frosne, og
skulle de spises, måtte man sidde og vifte
med maden for at få den optøet. Da der
samtidigt var meget varmt i toget, var vi
nødt til at holde vinduerne åbne, for at
skabe lidt gennemtræk. Når vi så kørte
gennem nogle af de mange tunneller, ja,
så fristedes mange til at kaste maden ud
i tunnellens mørke.
Endelig fremme i Trondheim skulle

vi marchere til Bispehaugens Skole,
hvor vi skulle indlogeres. Det var hyg
geligt at marchere gennem byen, for
mange folk stoppede op på gaderne og
klappede. Skolen havde flot udsigt over
hele byen og fjorden. Desværre havde
vi ikke så mange stykker marchmusik,
som vi kunne spille, så vi holdt nogle
lange pauser, hvor vores trommespille
re udfyldte pauserne, indtil vi mente, at
nu var det i orden at spille endnu en
march fra repertoiret. Vores trompete
re og trombonespillere lyttede godt ef
ter de andre orkestre og havde ganske
snart »fundet melodierne« - og så fyldte
vi andre på uden noder til irritation for
Bent Pedersen, som ikke var begejstret
for improviserede indsatser.
Mange af måltiderne blev indtaget
ved centrale spisetelte, som var opstillet
rundt om i byen. Der blev serveret fis
keboller med kartofler og remoulade
sovs, aim. kødfrikadeller - efter norsk
opskrift - pølser og kartoffelsalat. Mad
pakker med myseost var der underlig
nok stadig nok af.
Vask og renlighed var i højsædet. Det
norske vand var meget blødt og alle vo
re medbragte sæber var kun egnede til
hårdt vand. Derfor var det for pigerne
specielt vanskeligt at skylle sæben ud af
det lange hår. Selve koncerten var et
imponerende opbud af personer. 13.000
drenge og piger er mange og fylder
godt. Vi havde før stævnet fået udleve
ret noder til et par stykker musik, som
vi have øvet en del på. Alt i alt var det
en storslået oplevelse at være med til.
Om det lød godt? Tja, det er jo en an-
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den sag. Som før nævnt var der proble
mer med at høre de andre musikere spil
le. Det var samtidig svært at holde tak
ten, så helt ærligt, hvis man lod instru
mentet blive tavst, så kunne man prøve
at lytte til alle de andre, der spillede. Selv
Bent Pedersen måtte se det hele fra den
humoristiske side. Det var svært at være
helt alvorlig. Efter endt besøg i Trond
heim, kørte vi tilbage mod Oslo i tog.
Vi skulle nu på besøg i Askim, Lyngby-Taarbæk Kommunes venskabsby. Da
vi havde haft besøg af Askim Guttemu
sikkorps omkring 1956/57, hvor de nor
ske gæster blev indkvarteret privat, skul
le vi også bo privat i Askim, og helst hos
de samme, som vi have haft boende. En
kelte kom til at bo alene i norsk familie,
andre blev indkvarteret med op til tre
danske hos en familie. Der var nemlig ik
ke så mange norske familier, der havde
meldt sig til at tage gæster. Vi var alle
meget glade for at bo hos en norsk fami
lie, og sulten blev stillet med god norsk
mad uden dybfrosne madpakker.
Efterhånden var vi alle trætte af det
meget togrejseri, så vi glædede os til at
komme med Oslobåden hjem til Kø
benhavn og vores forældre.
Sommertur til Mjølfjell og Askim, Nor
ge, 1963
Dette års sommerferietur var planlagt
til at omfatte besøg i Askim og endelig
en hel uge på Mjølfell, der ligger på vej
en mod Bergen ad Bergensbanen. Man
dag den 24. juni mødte alle rejsedelta
gerne på Lundtofte Skole med instru
menter, personlig bagage samt iført uni
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form. Vi skulle behørigt kontrolleres,
om instrumenter og uniformer var i or
den, og om vi nu havde husket alle dele
til uniformen, nodetasker, hvide hand
sker og naturligvis de to store madpak
ker, som skulle nydes undervejs.
Vi havde fået dækspladser, så nu
gjaldt det om at finde egnede steder at
sove - hvis man kunne, det var jo trods
alt lige i den lyseste tid. Ved indsejling
en til Oslo op gennem fjorden skulle vi
også musicere. Det gav for alle rejsende
og de, som ventede på at modtage deres
gæster, en helt speciel stemning.
Orkesteret blev modtaget med musik
af Askim Guttemusikkorps og udveksle
de forskellige musikhilsner. Efterfølgen
de skulle vi have norsk morgenmad lunsj, på Askim Gjestgiveri. Resten af
eftermiddagen hvilede vi ud på skolen.
Efter aftensmaden var der fælles musiceren med Askim Guttemusikkorps. Det
foregik på det lokale stadion, hvortil også
mange norske familier havde fundet vej.
Desværre var det regnvejr. Og tænk en
gang, her så vi for første gang, at drenge
gik med paraply, og det var helt naturligt
for dem, og det blev det også for os.
De næste par dage havde vore værter
arrangeret forskellige udflugter i nær
heden af Askim. Her kan nævnes bl.a.
Gummivarefabrikken Viking, Vamma
og Kykkelrud Kraftværker. Desuden
aftenarrangementer af forskellig art - to
fodboldkampe hvor Askim vandt den
første kamp 4-0, og den anden kamp
vandt Lundtofte med 2-0. Den lokale
norske avis skrev »Lad os slå fast, at
begge korpsene spillede nydeligt (nyde

ligt på norsk betyder noget mere på
norsk end det gør på dansk)«. En dansk
dreng citeres for følgende udsagn om
gensidig forståelse »Vi forstår ikke altid
hinanden, men vi er blevet gode venner
alligevel«.
Fredag den 28. juni skulle vi tidligt
op, da vi skulle rejse med tog kl. 08.15
fra Askim og nå et tog i Oslo kl. 09.50 op ad Bergensbanen - en rigtig lang rej
se - med ankomst til Mjølfjell kl. 18.00.
Vi skulle indkvarteres på Kaardal Ho
tel, og der er en halv times gang fra sta
tionen til hotellet, hvor vi skulle bo de
næste fem-seks dage. Ren afslapning og lidt musik ind imellem.
Der var rig mulighed for at nyde na
turen, med mange og lange vandreture.
Nogle af drengene var modige og øn
skede at bade i en af de nærliggende
kolde strømme. De fandt også et veleg
net sted, hvor de kunne lave et svøm
mebassin ved at opdæmme vandet som
en anden bæver, her bare med klippe
blokke og ikke træ - ikke meget stort,
men så stort at flere kunne være i van
det på samme tid. Det viste sig senere
ikke at være en god ide, fordi denne
strøm var en naturlig del af vandforsy
ningen til nogle beboelser længere nede
ad fjeldet. Pludselig havde beboerne få
et snavset vand i deres vandhaner, og
der blev sendt besked op om, at der ik
ke måtte bades i »dammen«. Så hele
opdæmningen måtte fjernes.
Den 4. juli skulle vi tilbage til Oslo, og
vore instrumenter skulle opbevares i sta
tionens garderobe, mens orkesteret skul
le køres ud til Ljan Skole, hvor vi skulle

overnatte. »Husk nu at tage den selv
smurte madpakke med fra Hotel Kaar
dal« lød det formanende fra vores ledere.
Formiddagen før afrejsen fra Oslo
gik med besøg rundt i Oslo og omegn.
Nu ikke flere madpakker, men det var
blevet arrangeret, at vi skulle nyde mid
dagen ombord på Oslo båden, flot med
tjenere og kniv, gaffel og flotte serviet
ter. Det var ren luksus. Senere på afte
nen holdt vi en kort koncert, gik i seng
og ventede så blot på at se København
igen klokken 07.00.
Der var arrangeret bustransport for
de medlemmer, som ikke blev afhentet
af forældrene. Og så kunne vi glæde os
til at komme hjem til morgenmaden.

Disciplinkrise
Fra midten af 1960'erne var der en spi
rende kritik af håndhævelsen af orkeste
rets disciplin. I en avisartikel fra 1966
fortæller Bent Pedersen efter orkeste
rets hjemkomst fra en sommertur til
Sønderjylland således, at børnene udad
til havde opført sig fuldstændig korrekt,
men at han var skuffet over »den ånd og
tone, eller mangel på samme, der har
hersket indadtil«. Som forklaring mente
han, at orkesteret var blevet for stort.
Der var 98 børn med på turen, så det var
svært at få kontakt med den enkelte. Der
manglede også kontakt mellem børnene
indbyrdes og mellem børn og ledelse.
En anden forklaring kunne være,
mente han, at aldersforskellen var ble
vet for stor. Der var for langt et spring
fra 8 til 17 år, og de store glemte deres
ansvar over for de små. Endelig mente
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Bent Pedersen, at det var for dårligt, at
orkesteret øjensynligt ikke kunne spil
le, hvis der ikke først blev serveret is el
ler sodavand.
Her nævner Bent Pedersen som for
slag til løsning på disciplinkrisen, at or
kesteret opdeles i et studieorkester for
de små medlemmer og et koncertorkes
ter for de store. Desuden at al tilgang
standses indtil videre. Ingen af delene
blev dog realiseret.
I juni 1968 finder man det nødvendigt
at genoptrykke ordensreglementet i No
debladet. Heri indskærpes mødetider,
regler for fravær, uniformer og instru
menter samt forbud mod at nyde spiritus
og tobak under prøver, arrangementer
og rejser. Orkesteret blev herefter orga
niseret med gruppeførere for hver in
strumentgruppe, og gruppeførerne skul
le betragtes som Bent Pedersens stedfor
træder og derfor »adlydes på samme må
de«. I samme Nodebladet nævnes desu
den, at Lundtofte Skoles Musik- og
Tamburkorps pr. 1. januar 1968 ændrede
navn til Lyngby Garden. Det var nød
vendigt på grund af økonomi, da det »gi
ver mere, når vi er ude at spille, at være
en garde end et skoleorkester«, som re
daktøren skrev.
Når man ser tilbage på den opståede
disciplinkrise, så undrer det nok ikke
vore dages midaldrende generation, at
det gik, som det gik. 1968 var jo et af de
berømte år, hvor »tiderne skulle foran
dres«. Pædagogikken var gammeldags
og utidssvarende, børn og unge skulle
have mere frihed. De unge skulle også
have frihed til at lade deres hår vokse,
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ligesom hos alle andre. Det lange hår
var ikke populært hos Bent Pedersen,
men kunne det gemmes i skråhuen,
blev det accepteret.
Tid til lederskifte?
Bent Pedersen fortæller i bladet Skole
nyt 1968, s. 71-73:
»I en tid, hvor så mange ting tilbydes
skolernes drenge og piger i form af for
skellige fritidsbeskæftigelser, og i en
tid, hvor der samtidig fra voksenside
ofte gives udtryk for børnenes passivi
tet og slendrian, og hvor kammerater
nes mening betyder langt mere for
dem end hvad voksne mener, er det
ganske bemærkelsesværdigt, at så
mange elever fra de yngste til de ældste
klassetrin, ja, selv tidligere elever, alli
gevel finder sammen i dette musik
korps omkring den specielle form for
musik, som er præget af militær og dis
ciplin. Det forlanges, at der skal arbej
des hårdt og koncentreret, og det er
vel heller ikke forkert, at netop musik
udøvelse kræver større personlig ind
sats for at nå et godt resultat end no
gen anden fritidsbeskæftigelse. Her
ved 13-året er det da også en stor til
fredsstillelse for os alle at kunne kon
statere, at såvel stemning, præcision,
klang og musikalsk udførelse er bedre
end nogensinde, en ting, der for et mu
sikkorps som skolens netop har så stor
betydning taget i betragtning, at der
bliver kaldt på os både inden som uden
for kommunens grænser.
I dag er medlemstallet 80, og alt synes
at være som altid, rolig og støt tilgang og

afgang, fuldstændig regelmæssige ugent
lige prøveaftener, en overordentlig inter
esseret forældrekreds, som gennem dens
stærkt positive indstilling er til megen
opmuntring, rare og hyggelige medlem
mer, der med deres høflige og venlige
optræden er gode repræsentanter for
skolen og kommunen, en altid forståen
de og imødekommende skoleforvaltning
og kommunalbestyrelse, hjælpsomme
kolleger og en lige så interesseret in
spektør som jeg selv. Men - før eller si
den må man sige stop, og hvornår er det
bedre end netop på et tidspunkt, hvor alt
går godt. Det ville være let at træffe en
sådan beslutning, hvis musikkorpset var
på vej nedad, men jeg har netop udsat
offentliggørelsen af min fratræden til det
tidspunkt, hvor jeg kunne sige, at nu er
korpset så godt som det kan blive under
min ledelse.
Der er et par for mig væsentlige
årsager: I 13 år har jeg anvendt så at si
ge al min fritid til arbejdet med musik
korpset. Det har ikke drejet sig om to
ugentlige aftenprøver alene. Hver dag
årene igennem har været optaget af
småting korpset vedrørende. Noder,
der skulle indkøbes og vurderes, gen
nemarbejdes og undertiden omskrives.
Instrumenter, der skulle bringes til re
paration og igen hentes. Breve, der
skulle skrives og breve, der skulle be
svares. Telefonopringninger og -besva
relser. Rejser, der skulle tilrettelægges,
ofte ved at jeg selv har måttet rejse i
ind- og udland for at kontakte de rigti
ge steder, ligesom jeg selv har måttet
afholde udgifterne hertil. Samtaler

med forældre og medlemmer - og sidst,
men ikke mindst, de mange, mange
gange vi har skullet spille ved velgø
rende og kommercielle arrangemen
ter, ofte på tidspunkter, der er kommet
særdeles ubelejligt, men som har været
nødvendige, enten fordi kommunen
har bedt os derom eller fordi vor øko
nomi har krævet det.
For det andet stiller den omsiggriben
de demokratisering i skolen større og
større krav til lærernes helbred, for der er
vel næppe nogen, der mener at skolen er
blevet en lettere arbejdsplads i løbet af
de sidste år? Og endelig er det ikke mere
nogen hemmelighed, at skoleinspektør J.
Stig Hansen, med hvem jeg har haft et
nært og fortrinligt samarbejde, snart fal
der for aldersgrænsen, og dermed skal
der sidde en ny leder i inspektørstolen,
og det er ikke givet på forhånd, at han vil
vise musikkorpset den samme interesse.
Derfor vil Stig Hansens afgang også være
et passende tidspunkt for min fratræden
i musikkorpset«.
Efter at J. Stig Hansen ophørte som
skoleinspektør i 1970 fortsatte Bent Pe
dersen i endnu nogle år under den nye
skoleinspektør Erik Toubroes ledelse. I
1972 blev Bent Pedersen tildelt LyngbyTaarbæk Kommunes Ungdomsleder
pris for sin indsats som dirigent og leder
af orkesteret. Alligevel ønskede Bent
Pedersen at fratræde stillingen som di
rigent og daglig leder, såfremt det kun
ne lade sig gøre at finde kvalificeret af
løser.
I august 1973 sendte Lundtofte Skole
en stillingsannonce til Livgardens Ka
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serne, hvori der kort og godt søgtes en
»orkesterleder« til Lundtofte Skoles
Musikkorps, Lyngby-Garden. Der skul
le udføres direktion mandag fra kl. 19 21 og igen torsdag fra kl. 19-21, helst
også eksercits, men ingen betingelse.
Kravene var således næsten udelukken
de af musikalsk art.
Musiker i Livgarden Ebbe Graae
blev herefter ansat i 1973.

Erindringer fra de sidste år i orkesteret
Da alle arbejdsgruppens medlemmer
var udmeldt af orkesteret i slutningen
af 1960'erne, kontaktedes Ole Greger
sen, der var medlem fra 1970 til orkes
terets opløsning i 1976.
Ole Gregersen fortæller: »Jeg blev
spurgt, om jeg kunne huske noget fra
orkesterets sidste år, og om jeg havde
lyst til at fortælle det til en artikel om
orkesterets historie. Og så kom der
gang i de bageste celler. Lidt efter lidt
dukkede forskellige gode erindringer
frem fra en ellers svunden tid - en pe
riode på godt og vel seks år i Lundtofte
Skoleorkester eller som det nu hed,
Lyngby Garden.
Jeg kom ind i orkesteret i efteråret
1970 - kort efter at jeg startede i 5. klasse
på Lundtofte Ny Skole. Der skete nogle
gange i spisefrikvartererne, at en gruppe
på vel omkring 10 mand spillede nede
ved »skuret«, som vi kaldte det lille materiel/-skralderum i hjørnet ud for skole
køkkenet. Det blev jeg meget fascineret
af, og det skulle jeg være en del af. Og det
blev jeg, og jeg havde nogle fantastiske år
frem til der blev lukket og slukket i 1976.
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Det blev til nogle år med både udfor
dringer (jeg skulle lære at spille trom
pet) og gode oplevelser for livet (vore
ture både i ind- og udland) og sidst, men
ikke mindst, til masser af nye bekendtog venskaber.
Det er svært at huske de præcise epi
soder fra hinanden, men jeg er meget
sikker på, at den første store oplevelse
var en sommertur i 1971 til Kitzbühel i
Østrig (jf. ovenfor). Jeg var jo relativt
ny i orkesteret, og havde endnu ikke
lært at spille på trompeten, så min plads
var i slagtøjsgruppen, som i øvrigt var et
ganske fint sted at starte, for der lærte
vi at tælle og holde rytmen. Jeg spillede
bækken og stortromme.
Ud over turene og den ugentlige
træning - om mandagen i orkesteret,
om tirsdagen til undervisning hos Erik
Andersen, der var pensioneret musi
ker i Livgarden, og om torsdagen først
til marchtræning i skolegården og der
efter orkesterprøve i drengenes gym
nastiksal - kom jeg med i en mindre
gruppe, som spillede til sølvbryllup om
morgenen. På den måde tjente vi lidt
lommepenge - 200 kr. til deling mellem
os fem. Jeg har ikke tal på, hvor mange
gange, vi spillede til sølvbryllup, men
det blev til rigtig mange og med mange
forskellige oplevelser på dette ellers
ukristelige tidspunkt - kl. 6 om morge
nen. Det var tidligt. Vi skulle op om
kring kl. 5 for at nå at cykle derhen,
hvor vi skulle spille og så tilbage til
skole til kl. 8. I starten cyklede vi
rundt, så arrangementerne var inden
for en begrænset afstand, men senere

var der nogle at de ældste, der fik kø
rekort, og så kunne vi nå lidt længere
ud i periferien.
Vi blev færre og færre på trods af, at
man kunne være med selv om man kom
fra en anden skole, og også selv om man
slet ikke gik i skole. Jeg fortsatte selv et
stykke tid efter jeg forlod Lundtofte
Skole i sommeren 1976. Men det blev en
stakket frist. Det gik meget hurtigt ned
ad bakke. Til sidst var vi så få, at vi ikke
længere kunne få tilskud under Fritids
loven - og så var der ikke længere øko
nomisk mulighed for at holde skuden gå
ende. Vores dirigent, Ebbe Graae, skulle
jo have løn for arbejdet, og det kunne ik
ke længere lade sig gøre.
Tak for nogle gode år i orkesteret, tak
for alle oplevelser og tak for alle ven
skaber gennem årene«.

tale musikoplevelse. Nyder sammen
spillet, harmonierne m.v. Skulle jeg
undervejs støde på musikfremførsler,
som jeg ikke umiddelbart kunne forstå
- ja, så fik jeg i Musikkorpset lært at lyt
te og opleve og at få stor respekt for an
dre udøvende kunstneres arbejde - ikke
alene som musikere, men også som
f.eks. dansere ved Den Kgl. Ballet - som
jeg fik megen kontakt til, ved mit arbej
de som indkøber i Danmarks Radio.
Musik har i det hele taget været en fa
milietradition, som kan føres tilbage til
Regimentsmusikken og til Tivoli. Det
er samtidig en stor glæde, at min søn har
optaget interessen for praktisk udøvning af musikerjobbet, endda på flere
instrumenter.

Hvilken indflydelse har musikken haft
for os senere i livet?

Kurt Ferré
Andersen

Niels
Koefoed

I min tid i Lundtofte Skoles Musik
korps lærte jeg at sætte pris på den to

Musikken har præget både mit valg af
karriere og fritidsinteresse. Det at ha
ve lært nodernes sprog og musikkens
sjæl i den tidlige barndom, har været
mit halve liv. Et par år efter studenter
eksamen påbegyndte jeg læreruddan
nelsen på Jonstrup Statsseminarium
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ved samme Trongårdsskole, jeg havde
været elev på i 1960. Mine hovedfag
var selvfølgelig musik og med profes
sionel undervisning i basun, afsluttede
jeg med eksamen på tenorhorn. Min
karriere blev imidlertid ikke lærerger
ningen, men ansættelse på Det Konge
lige Bibliotek, hvor jeg i 17 år var le
der af Orkesterbiblioteket under Mu
sikafdelingen. Her lånte jeg noder ud
til stort set alle amatør- og professio
nelle orkestre i Danmark inden for
klassisk symfonimusik, harmoniorkes
termusik, brassbandmusik og teater
musik. I min fritid spillede jeg tenor
horn nogle år i hhv. Lyngby Hornor
kester, Tuborg Musikforening og
Lyngby FDF Brassband. Senere tog
trombonen over, og det blev til danse
musik og bigbandmusik i en lang ræk
ke bigbands. I dag spiller jeg musik for
harmoniorkester i Hjemmeværnsor 
kester København og bigbandmusik i
Big Blue Band.

Leif
Frausing

Jeg startede som otteårig med at spille
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harmonika, men fandt ud af at skole
orkesteret trak mere. Men harmoni
kaen passede ikke rigtig i den
sammenhæng, så trompeten blev mit
instrument i de mange år jeg var med
i orkesteret frem til, at jeg skulle ind
og aftjene min værnepligt i 1967. Her
meldte jeg mig omgående, da man
efterlyste nye medlemmer, som allere
de kunne spille, til Sjællandske Livre
giments Tamburkorps. Det førte til at
jeg i hele min tid i militæret havde blæsevagt med at spille reveille, retræte
samt blæse flaget både op og ned. Her
udover skulle jeg også lære at spille
marchfløjte, udover at trompeten blev
luftet primært som signalhorn i tam
burkorpset. Regimentet havde to Aida-trompeter, som vi spillede på ved
gallaarrangementer og andre særlige
lejligheder. Efter min hjemsendelse
gik nogle år uden den store musikal
ske aktivitet (små børn kræver de
res!). I midten af 70’erne flyttede jeg
til Allerød, hvor jeg genoptog harmo
nikaspillet i en lille gruppe, som spille
de folkemusik. Senere var jeg med til
at stifte Allerød Harmonikaorkester,
hvor vi primært spillede klassiske
kompositioner for accordeonorkester.
Dette orkester forlod jeg i slutningen
af 2011 efter 26 år, for at begynde igen
at spille »folkemusik fra hele verden«
i orkesteret »Birkeris«. Trompeten le
ver endnu og bliver støvet lidt af en
gang imellem.

jeg stadig som aktiv musiker. Alle de
ting jeg har lært ved mit medlemskab af
skoleorkesteret, har jeg taget med mig i
mit arbejds- og voksenliv.

Grethe
Poulsen

Jeg fik min interesse for skoleorkeste
ret, når orkesteret marcherede rundt i
Lundtofte og omegn. Jeg skyndte mig
ind i køkkenet og hentede 2 grydelåg og
gik rundt om vores hus og »spillede«. I
1960 startede jeg som 10-årig med at
spille tromme i tamburkorpset, senere
kom jeg i slagtøjsgruppen i musikkorp
set.
Ved de ugentlige prøver fik vi hurtigt
et godt kammeratskab, lærte disciplin
og lærte at samarbejde, da vi var af
hængige af hinanden for at opnå det
bedste resultat. Kammeratskabet i or
kesteret lærte os at vise respekt for hin
anden og tage ansvar for hinanden på
orkesterets mange rejser. Mit medlem
skab af skoleorkesteret fyldte sammen
med skolen så meget, at jeg ikke kom i
»dårligt selskab«.
Efter jeg sluttede i skoleorkesteret,
har jeg lige siden spillet slagtøj i forskel
lige orkestre.
Mit medlemskab af orkesteret har gi
vet mig glæde og kendskab til mange
grene af musikken. Denne glæde har

Efterskrift: Noget at være stolte over
Det gamle landsbysamfund i Lundtofte
måtte i 1950’erne overgive sig til flere
ting.
Industrialiseringen tog fart, flere går
de blev nedlagt, og der begyndte at ske
udvikling med nye bebyggelser, bl.a.
Lundtofteparken samt det store områ
de, hvor Atlas startede fremstilling af
køleskabe, vaskemaskiner m.m., og
dermed skabtes mange nye arbejds
pladser.
Samtidig kom kulturen til Lundtofte
Skole i form af et skoleorkester, som
igennem mange år var med til at vække
og styrke skoleelevernes interesse for
kulturelle områder, men specielt musik
ken kom i højsædet. Det vides, at orkes
teret i sin storhedstid havde omkring
150 medlemmer, men som mange andre
steder var der også her gennemstrøm
ning af medlemmer. Alt i alt har vel ca.
1.000 elever været tilknyttet skoleor
kesteret.
For at være med i orkesteret kræve
des det, at man var villig til at indordne
sig under den disciplin, der nu engang
skulle til for at alt kunne fungere, samt
i ordets bedste betydning være en god
kammerat og hjælpe hinanden, dels i
den daglige træning og undervisning,
dels på ture og rejser, hvor det ikke var
alle, der var vant til at være væk hjem
mefra. Altså indordne sig under regler
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for at lære at spille et instrument, lære
at marchere og lave tattoo.
Nu da vi, de skrivende af denne his
toriedel, atter er samlet for at koordi
nere indsats, så kan vi alle fornemme
vores fælles baggrund. Der stilles ikke
så mange spørgsmål om hvad og hvor
dan, men vi kender ganske nøjagtigt
hinandens grundlæggende indstilling,
og det er en rar fornemmelse at tænke
på. Lige så rart som at tænke tilbage på
dengang, hvor nogle var store og hjalp
de små med forskellige ting: musik, op
førsel, march, eksercits osv. Ligesom i
store familier, hvor de store hjælper de
små.
Vi har gennem tiden fornemmet, at
da vi startede med at spille musik på
skolen, så var lokalsamfundet, Lundtof
te, stærkt i tvivl »Kan det nu gå?« Men
efterhånden som flere og flere af de lo
kale børn kom med, fornemmedes også
en stigende accept af og glæde over
denne kulturelle aktivitet på skolen.
Lundtofte Skole overtog efterhån
den alle elever fra Raadvad Skole og
Hjortekærområdet. Desuden kom der
flere elever fra Kongevejens Skole fra
Brede området. Dermed skete der også
et politisk skred i grundholdninger, der
gav endnu større støtte til Musikkorp
sets aktiviteter.
Der er grund til at takke LyngbyTaarbæk Kommune for stor økono
misk opbakning, takke skoleinspektør
J. Stig Hansen for at sprede tankerne
om at have eget orkester på skolen,
samt ikke mindst takke lærer Bent Pe
dersen for en stor og uselvisk indsats
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igennem de mange år musikkorpset
eksisterede.
Bent Pedersen døde 6. marts 2004.
Genstande og arkivalier fra boet blev i
maj 2005 afleveret til Lyngby-Taarbæk
Stadsarkiv. Mange informationer i form
af avisartikler, breve og fotos herfra er
anvendt ved udarbejdelsen af denne
historie om Lundtofte Skoles Musik- og
Tamburkorps.

Bent Pedersen dirigerer ved en sommerkoncert i
1969.

Erling Kjær Knudsen

Lyngby Radio oxz - Fra eventyr til saga blot
Forord
Det var her det skete...
Den menneskelige stemme første gang
i æteren.
Første radiotelefonforbindelse i Eu
ropa.
Første radiotransmission fra udlandet.
Første gang ordet »radioavis« blev an
vendt.
Første billede af månens bagside,
m.m.m.
En livsnerve
Det var på Nybrogårds marker, i dag
kaldet Radiomarken.
I det følgende fortælles om de danske
opfindere, der begyndte radiokommu
nikation i begyndelsen af 1900-tallet på
Lyngby Radio, og om udviklingen gen
nem de 100 år, hvor Lyngby Radio blev
en uundværlig del af rederiernes forbin
delse med skibene.
Som kystradiostation var Lyngby Ra
dio »Livsnerven til søens folk«. Stationen
varetager sikkerheden til søs for så vidt
angår radiokommunikation og har
mange gange været medvirkende til, at en
redningsoperation er faldet heldigt ud.
Lad os begynde ved begyndelsen,
som H. C. Andersen sagde. Og ja, na
turligvis, for dette er et rigtigt eventyr.

Valdemar Poulsens forsøgsstation i
Lyngby
Det begyndte i 1905, da vor berømte
opfinder Valdemar Poulsen rykkede i
marken for at efterprøve sine epokegø
rende laboratorieforsøg med buesende
ren, som kunne frembringe kontinuer
lige radiobølger og derfor var den hid
tidige gnistsender langt overlegen.
Der var rejst mange penge hertil, og
grosserer Blechingberg, som var en af
dem, der økonomisk stod bag forsøge
ne, ejede Nybrogård. Det var ham, der
stillede areal til rådighed i Gladsaxe
Kommune.
Forsøgsstationen kaldtes dog meget
tidligt Lyngby Radio, fordi teknikerne
tog toget til Lyngby og derfra med hes
tevogn det sidste stykke.
Valdemar Poulsen havde forsøgt sig
med at studere medicin, men ønskede
at komme ind på Polyteknisk Lærean
stalt. Det lykkedes ikke, han var ikke
kløgtig nok. Det gjorde imidlertid ikke
så meget, for han endte med at blive
æresdoktor ved anstalten!
Valdemar Poulsen arbejdede sam
men med P. O. Pedersen, og de gjorde
flere opfindelser sammen.
Per Oluf Pedersen var en 15-årig hyr
dedreng i Vestjylland, da han i 1890 op-

Erling Kjær Knudsen, f. 1928, fhv. telegrafbestyrer ved Lyngby Radio.
Alle artiklens illustrationer tilhører forfatteren.
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Lyngby Radios nuværende bygning er opført i 1967, hvorfra fotografiet stammer.

fandt en maskine, som nærmest var en
evighedsmaskine. Det skulle kongen
(Chr. IX) gøres opmærksom på, og Per
Oluf skrev derfor til ham.
Her redegjorde han for opfindelsen,
og på Polyteknisk Læreanstalt mente
man, at den dreng var noget særligt, så
han blev hentet til København, hvor
han fik en uddannelse, og for nu at gøre
en lang historie kort, sluttede han som
rektor for Polyteknisk Læreanstalt!
I 1905 begyndte så forsøgene i Lyng
by. Som assistent havde de P. L. Jensen,
der i maj måned 1907 som den første
nogensinde fik den menneskelige stem
me i æteren ved hjælp af buesenderen.
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Han tog senere til USA, hvor han fik sit
eget firma og opfandt højttaleren, som
han kaldte Magnavox (= den store
stemme).
Så man må konstatere, at det var me
gen viden, der var samlet i det lille skur
i Lyngby.
Radiotelefonen var opfundet og der
med radiofonien, men der blev forsøgt
med telegrafi over lange afstande og med
fjernstyring af en båd på Bagsværd Sø
ved hjælp af radio - det lykkedes af og til!
Der blev telegraferet til Esbjerg, og
skuret kaldtes derfor »Esbjerghuset«.
Et navn, der holdt til det blev taget ned
i 1975, hvor forsiden af huset kom på

Området omkring Lyngby Radio set mod vest fra Bagsværdvej udfor Nybrovej o. 1915.

udstilling i Bella Centret i anledning af
Danmarks Radios 50 års jubilæum.
Radiotelefonen blev en vældig attrak
tion på hærens og flådens udstilling i 1909.

Staten overtager forsøgsstationen
Krigen 1914 standsede den private fore
tagsomhed på Lyngby Radio. Stationen
blev stillet til rådighed for staten som

»Esbjerghuset« fra 1905 var
Lyngby Radios første bygning.
Det lille træhus eksisterede til
1975 og blev senest anvendt til
bordtennis for stationens perso
nale i fritiden. 11975 blev husets
forside demonteret og vist på
Danmarks Radios 50 års jubi
læumsudstilling i Bella Centret.
Væggen findes nu på Teknisk
Museum i Helsingør.
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De tre pionerer bag Lyngby Ra
dio, fra venstre Valdemar Poul
sen (1869-1942), P. O. Pedersen
(1874-1941) og P. L. Jensen
(1886-1961).

reserve for telegrafnettet. Livgarden
stod for bevogtningen, og statstelegra
fen foretog en del prøver.
Ved slutseddel af 17. april 1917 købte
statstelegrafen Lyngby Radio, der foru
den arealet bestod af det oprindelige

skur og et grundmuret hus fra 1915, kal
det »Det gule Hus« (nedrevet 1967).
»Det gule Hus« blev gjort klart til
telegrafering med England.
Lyngby Radio benyttedes i nogle år
både som sende- og modtagestation for

Lyngby Radios buesender fra 1921. Senderen, der er over to meter høj, findes i dag på Post- og Telegrafmuseet.
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Svend Carstensen (1898-1977)
var journalist og foretog i 1923
den første radio-nyhedsudsen
delse i Danmark. Da Pressens
Radioavis oprettedes i 1926,
blev Svend Carstensen dens før
ste redaktør.

radioforbindelser til en række lande i
Europa. Der modtoges også en række
pressemeddelelser fra engelske og ame
rikanske stationer.
I »Esbjerghuset« installeredes i 1923
en sender for radioforbindelsen med
Bornholm. Modtageren for denne for
bindelse stod i Amager Radio.
Senere blev denne sender brugt som
første radiofonisender. Her var det
Hjalmar Rasmussen, der var maskin
mester og speaker, og han sluttede ud
sendelserne af med »Slut-slut« Det gav
ham navnet »Slut-slut-Rasmussen«. Et
navn han beholdt.
Han måtte speake ind ad vinduer
ne, når de optrædende i deres bedste
tøj var i lokalet. Der var ikke plads til
alle.
Den 15. juni 1923 var speaker ved
Danmarks Radio Svend Carstensen på

vej til Lyngby for en afløsningstjeneste.
Han fik undervejs fat i et flyveblad,
hvor der stod noget om Landmands
bankens krak. Han benyttede lejlighe
den til at læse det op i radioen med or
dene: »Her er radioavisen«. Et nyt ord
og et nyt begreb var skabt.
Sendestation og kyststation
I 1920-erne begyndte man for alvor at
anvende kortbølge til radiokommuni 
kation. I 1925/26 blev Danmarks første
kortbølgesender konstrueret som eksa
mensopgave af to stud, polyt.’er, Gun
nar Pedersen og N. E. Holmblad. Først
nævnte var søn af P. O. Pedersen og
sluttede som generaldirektør for Postog Telegrafvæsenet. Holmblad blev di
rektør for Det Store Nordiske Telegraf
selskab.
Kortbølgen blev Lyngby Radios
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fremtid. Der kom kortbølgeforbindelse
til mange lande herunder Grønland, og
havundersøgelsesskibet »Dana« havde
under sin jordomsejling i 1928-30 for
bindelse hjem. Danske i udlandet kom
ombord på »Dana« og fik sendt en tele
grafisk hilsen hjem.
Senderne forstyrrede modtagningen,
og modtagerne blev derfor etableret på

Amager Radio, der senere suppleredes
med en modtagestation ved Glostrup
(kaldet »Vestfronten«).
Nu var der kommet en ny kategori af
menneskeheden til, nemlig radiolytter
ne. De var ikke tilfredse med, at Lyngby
Radios store sendere generede og gjor
de det praktisk taget umuligt at modta
ge radiofoni i nærheden.

Det Gule Hus fra 1915 set ude
fra og indefra. Huset blev revet
ned i 1967.
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Der skulle mange til at rejse en mast i 1922. Det gik lettere med at få den ned i 1967.

Resultatet blev, at der i 1931 blev
bygget en ny stor sendestation ved Sejerøbugten - Skamlebæk Radio, hvortil
alle sendere blev flyttet og fjernbetjent
fra Lyngby. Amager Radio og Vestfron
ten Radio blev nedlagt, og al modtag
ning blev flyttet til Lyngby Radio.
I Lyngby var der i 1924 blevet bygget
en ny stor radiobygning. Den var nok ik
ke helt i orden, for der skulle støttepiller
til, så bygningen blev kaldt »Kirkeski
bet«. Den blev anvendt indtil 1967, hvor
den nuværende bygning blev opført.

Tiden 1931 til 1980
I begyndelsen af trediverne fik fiskefar
tøjerne radio, og det samme gjaldt fær
gerne. Det betød, at kyststationerne
blev indrettet til at kunne ekspedere på
mellembølge og lytte på nødfrekven
sen, der først var 1650 kHz*) og senere
2182 kHz.

På mellembølgetelegrafi (morse) ek
spederede Flådens radiostation (Kø
benhavn Radio) både med flådens ski
be og tog imod korrespondance fra
handelsflåden. København Radio blev
lukket den 29. august 1943 af tyskerne,
og den civile ekspedition overflyttet til
Lyngby Radio, der kunne ekspedere
med tysk overvågning.
Efter krigen kom der efterhånden flere
og flere elektriske maskiner i brug i kvar
teret omkring Lyngby Radio, så modtag
ningen af radiosignaler blev vanskeligere
og vanskeligere. Noget måtte der gøres.
Der blev talt om at flytte ekspeditionen til
en ny station på Vestsjælland, men det
faldt ikke i god jord. Det besluttedes da
at bygge en ny stationsbygning i Lyngby,
og modtagerne skulle placeres et andet
sted med fjernbetjening.
*)

kHz = kiloHertz, måleenhed for radiobølger.
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11924 opførtes en ny hovedbyg
ning til Lyngby Radio. På
grund af støttepillerne blev byg
ningen kaldt »kirkeskibet«. Den
blev afløst af den nuværende
bygning i 1967.

Fjernbetjening over lang afstand lod
sig ikke gøre tilfredsstillende på den tid,
så Post- og Telegrafvæsenets ingeniører
konstruerede et system, hvormed såvel
modtagere som antenner kunne fjernsty
res så langt som til Reersø. Her blev der
bygget en ny modtagestation på trods af
lokal modstand i den første tid. Modta
gere for såvel kystradiotjenesten som for
de faste stationer etableredes her. Tre
kanten Lyngby-Skamlebæk-Reersø var
hermed en realitet resten af århundredet.
Nød-og sikkerhedstjeneste
Kyststationens vigtigste opgave er
radiokommunikation i tilfælde af nødsi
tuationer. Døgnet rundt, året rundt, ju
leaften og nytårsnat sidder personalet
på vagt på kyststationerne. Der udsen
des sikkerhedsmeddelelser og naviga
tionsvarsler og ydes assistance, når et
fartøj har brug for det, også de mindre
opgaver. Det bliver til omkrig 800 så
kaldte hændelser om året.
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Der lyttes på telegrafi 500 kHz på
samme måde, som da Titanic gik ned i
1912. Det radiotelegrafiske nødsignal
SOS er velkendt.
På mellembølge 2182 kHz og på
VHF bruges det radiotelefoniske nød
signal MAYDAY.
Der kører båndoptagere på nødfre
kvenserne hele tiden, hvilket muliggør
repetition af nødsituationen og doku
mentation bagefter.
For at illustrere hvad der kan ske, er
nedenfor omtalt nogle situationer hvor
kyststationens hjælp har været afgøren
de. Året var 1978.
Året begyndte med, at et dansk skib
i Biscayen sendte nødsignal. Det kunne
ikke høres af de nærmeste kyststatio
ner, men blev hørt tydeligt på Lyngby
Radio, hvor det blev besvaret. Arbejdet
blev overdraget til den franske station
Brest Le Conquet, og det endte lykke
ligt med, at såvel skib som besætning
blev reddet.

Om efteråret gik et skib ned ved Sjæl
lands Rev, fordi lasten ikke var ordent
lig dækket. En person blev reddet, men
tre omkom. Hvad der ikke stod i avisen
var, at radiokontakten med skibet kun
varede 50 sekunder, men det var længe
nok til at udløse redningsaktionen.
Hjælpen kom hurtigt frem, men desvær
re ikke så hurtigt, at alle blev reddet.
I samme uge blev fire personer red
det fra et skib, der sank ud for Grenå,
og kort tid derefter atter fire fra et skib,
der endte sine dage på havbunden ud
for østtysk område.
Tre mand måtte forlade deres syn
kende kutter i det sydlige Kattegat og
gik i en gummiflåde. Den blev fundet
kort tid efter af en helikopter fra Vær
løse, fordi besætningen nåede at få en
radiobøje ud, som helikopteren kunne
styre efter.
Der er ikke altid dramatik omkring
en nødsituation. Ekspedienterne på
kyststationen går ikke med nerverne

uden på kroppen af angst for, at der skal
ske noget. I reglen går det stille og ro
ligt, og oftest tager de nødstedte selv si
tuationen i stiv arm.

Når et fartøj savnes
Eftersøgning af savnede fartøjer sker
ofte. I reglen findes de, og mange gange
er det ubetænksomhed, der har sat
eftersøgningen i gang: Familien er ikke
underrettet om ændring af sejlplaner el
ler om forsinkelser. Det tager tid, og det
koster penge for staten at foretage så
danne efterlysninger.
Uden at være efterlyst blev en mand
i en gummibåd taget op fire sømil vest
for Kulien efter et døgns ufrivillig sej
lads. »Lidt krøllet i kabudsen, men el
lers ved helse og godt mod« fortæller
vagtjournalen.
Det var i februar, det er nok ikke den
bedste måned at være turist til søs i.
Hyppigst forekommer nok situatio
nen »Mand over bord«. Det medfører

Nød-ekspeditionsplads for
radiotelefoni ca. 1970.
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En typisk redningsaktion som
Lyngby Radio ofte har deltaget
i. Redning med helikopter kan
ikke foretages direkte fra skibet,
så besætningen må først gå i
redningsflåderne.

1

udsendelse af ilsignaler til underretning
af skibsfarten i nærheden, samt iværk
sættelse af helikopteraktion. Overlevel
seschancen i koldt vand er ringe, og vi
må konstatere, at de fleste af den slags
aktioner ender negativt.
Dog også her er der lyspunkter. En
dykker blev rapporteret savnet, og
eftersøgning blev iværksat.
Efter kort tids forløb meldte dykke
ren sig selv. Han ringede fra en møntte
lefon, hvorfra han naturligvis straks (og
gratis) blev stillet igennem til sit skib for
at kunne melde alt vel.
Havet er en farlig arbejdsplads, og tal
rige gange rapporteres om tilskadekom
ne, der må bringes i land med lodskutter
eller helikopter. Det er betryggende at
se, at en patient inden for en times tid
kan være evakueret fra et skib i Kattegat
og indlagt på sygehuset i Hillerød.
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Opsendelse af røde raketter betyder,
at et nødstedt skib ønsker hjælp. Det er
noget, der misbruges i uhyggelig grad,
og den er ilde faren, som omkring nytår
vil tilkalde hjælp med en rød raket. Det
måtte en mand sande, da han ved års
skiftet 1978 tilbragte 48 timer på Sun
det, selv om han havde søgt at tilkalde
hjælp med røde raketter.
Lad os blot afsløre, at vi har mistanke
om, at raketterne også bliver misbrugt
at smuglere. De affyrer dem fra et sted
for at få toldfartøjet til at gå til assistan
ce, hvorefter kysten er klar for landsæt
ning af varerne. Alligevel tør man ikke
lade være med at iværksætte en efter
søgning, når der er røde raketter, der
går til vejrs. Det kan være en virkelig
nødsituation.
Et hollandsk specialfartøj meldte, at
det var gået på grund formentlig ved

Avedøre Holme. Der var ingen fare på
færde, så der var ikke grund til at fore
tage en redningsaktion. Sigtbarheden
var ikke god, men så godt det lod sig gø
re, beskrev kaptajnen kysten set fra ski
bet.
Vi blev klar over, at det ikke kunne
være Avedøre, men snarere var Aflands
Hage på Amager. Vi bad politiet i Kas
trup køre langs kysten ved Aflands Ha
ge og tænde den blå udrykningslampe.
Straks meldte kaptajnen, at han nu så
en blå blinklampe på land, hvorefter vi
kunne oplyse den rigtige position, så as
sistance kunne sættes ind.

Lyngby Radio i radiofonitjenesten
Lyngby Radio er mest kendt som kyst
radiostation med forbindelse til skibe
overalt på kloden. Før de transatlantis
ke kabler kom til, og før satellitterne
tog over, var radiotransmission for
Statsradiofonien, som Danmarks Radio
hed dengang, også en daglig foreteelse.
Det startede allerede i radiofoniens
barndom på modtagestationen den
gang, nemlig »Vestfronten Radio«, der
lå i Glostrup.
Fra 1931 overgik tjenesten til Lyngby
Radio, som nu var blevet modtagesta
tion for udenlandske radiotelegrafforbindelser. Der var indrettet to pladser
med modtagere specielt beregnet til
radiofoniformål og med to transmis
sionsledninger i kablet via Lyngby Cen
tral til Radiohuset.
Udsendelserne blev altså modtaget
pr. radio og videresendt pr. tråd. Det
var spændende arbejde, ikke mindst

fordi mange af udsendelserne gik direk
te i luften, så det gjaldt om at få modta
gerne indstillet så perfekt som muligt
og med den rigtige antenne på.
Lyngby Radio 1924-1967
Lad os tage nogle eksempler fra den
sidste tid, hvor Lyngby Radio var re
transmissions-station.
DR-journalist Christian Winther fra
New York kom med daglige rapporter
fra FN-hovedkvarteret i de perioder,
hvor de årlige samlinger fandt sted. HFområdet (kortbølge) kan være meget
ustabilt, og undertiden er der såkaldt
»black out« i flere dage, hvor det er
umuligt at få forbindelser igennem
navnlig nordfra og vestfra. Det kunne
være svært for radioavisens medarbej
dere at forstå dette, når de stod parate
til at optage udsendelsen eller lade den
gå direkte i luften. I sådanne tilfælde
blev der altid stillet spørgsmålstegn ved
Lyngby Radios personales faglige kun
nen.
Engang sagde således radioavisens
redaktør Niels Grunnet, at han ville la
de klagen gå højere op.
Han fik da at vide, at når det drejede
sig om udbredelsesforhold for kortbøl
ge, skulle klagen meget højt op! - Vi
hørte ikke mere i denne omgang.
Dette samarbejde med Statsradiofo
nien bragte os begivenhederne på nært
hold. 1956 var i så henseende et ganske
særligt år. Der var Ungarns-krise, og
der var Suez-krise med indblanding af
England og Frankrig og med trusler fra
Sovjetunionen. I perioder var to modta
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gere ikke nok, når Budapest, Moskva,
Tel Aviv og Cairo skulle opfanges og
indsendes.
En aften kl. ca. 21 efter at der var ind
trådt våbenhvile mellem Israel og
Egypten, fik vi at vide, at der ville kom
me en meddelelse fra Tel Aviv. Den
kom kl. 21.55 i en udsendelse beregnet
for USA, og heri blev det meddelt, at et
dansk skib (en Lauritzen-båd), ville bli
ve det første, der sejlede ind i Aqabahbugten forbi de egyptiske stillinger. Det
blev den første nyhed i radioavisen 5
minutter senere.
Et par dage efter kl. 5 om morgenen
havde vi forbindelse med skibet, da det
sejlede ind i bugten uden problemer.
Det havde Politiken åbenbart anset for
givet, for det stod i den avis, der var fa
brikeret nogle timer forinden.
1 1956 var der også Olympiade i Mel
bourne, og den eneste mulighed for en
direkte transmission var kortbølgera
dioen. Fjernsyn kunne der selvfølgelig
slet ikke blive tale om. Der var som re
gel en udsendelse hver dag kl. 11.00, og
det er ikke den bedste tid for kortbøl
geforbindelse med Australien. På dette
tidspunkt reflekteres radiobølgerne
mange gange den »forkerte« vej rundt,
og forbindelsen var da bedst på en an
tenne, der pegede mod Sydamerika.
En formiddag var det min tur til at
forestå olympiadetransmissionen. Jeg
havde gjort modtager og antenne klar.
Der var vel fem minutter til udsendel
sens begyndelse, men jeg hørte nul og
nix til Melbourne. På en modtager i lo
kalet havde jeg indstillet Kalundborg
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Langbølgesender, og jeg kunne nu høre
speakeren sige: »Om to minutter kom
mer der transmission fra Melbourne«.
Jeg svedte og tænkte: » Gad vide, hvad
der gør!«
Jeg syntes, at alle muligheder var udtømte, men nu fik jeg taget den nyeste
modtager i brug - den var beregnet til
Torshavn. Radioens pausesignal gik, og
jeg vidste, at den skulle køre 4 gange på
2 minutter, så det var ved at være op
over. Pludselig hørte jeg Gunnar NuHansen sige: »Hvis du er klar i Lyngby,
så begynder jeg om 10 sekunder«. Det
var jeg, og udsendelsen forløb, som om
intet var hændt.
Hvis nogen dengang havde fortalt
mig, at 8 år senere ville man få direkte
transmission fra Tokyo med lyd og bil
lede, så havde jeg nok anset vedkom
mende for at være småtosset.
Det var en ny udvikling, der begyndte
med russernes opsendelse af Sputnik 1,
og vi fik en ny opgave med at fange sig
nalerne fra denne satellit. Normalt kun
ne vi jo regne med en vis stadighed i den
retning, signalerne kom fra, men sput
nikken havde en omløbstid på 94 minut
ter, så for at få det bedste signal fra den,
måtte vi skifte retningsantenne hele ti
den. Den sendte på 20005 kHz, så den
frekvens var ikke noget problem med
vore modtagere, og det skal da også si
ges, at folkene på radioavisen var
taknemmelige for de dyt-dyt, vi leverede
til demonstration af denne sensation.
Der kom nu nogle år, hvor vi var in
volveret, hver gang der skete noget nyt
inden for rumfartsområdet. Eksempel-

Lyngby Radio, som stationen så ud i årene 1924-67, set fra øst. Forrest Det Gule Hus, derefter »Kirkeskibet«
og i baggrunden mellem masterne Esbjerghuset.

vis da russerne sendte en raket omkring
månen og fotograferede månens bagsi
de. Vi havde ikke prøvet billedtelegrafi
pr. radio før. Jeg fik ca. tre timer til at
sætte mig ind i det,
Der kom nogle udmærkede billeder
ud af det, og bagsiden var på forsiden(!)
af aviserne næste dag.
Sensationerne blev hverdag, og tele
satellitterne udkonkurrerede Lyngby
Radio med hensyn til transmissioner.
Punkt til punkt
Overskriften er oversat fra det engelske
Point to Point, der er betegnelsen for
radioforbindelser mellem faste punk
ter, f.eks. fra København til Nuuk.

Lad os begynde med denne forbin
delse mellem Lyngby Radio og Godt
håb Radio f.eks. i halvtredserne, før de
store fremskridt på radioområdet kom.
Dengang var der om vinteren ingen
skibsforbindelse til Grønland, og der
var ingen telefonmulighed, så al forbin
delse til og fra Grønland gik på denne
morseforbindelse mellem de to statio
ner på samme måde, som da det be
gyndte i slutningen af tyverne.
Udstyret var en sender i Skamlebæk,
en modtager i Lyngby, hvor telegram
merne blev nedskrevet på skrivemaski
ne ved høremodtagning. I Lyngby var
også en strimmelsender, og telegram
merne blev omsat til en hulstrimmel,
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Ekspeditionsplads for forbin
delsen til Grønland i 1932.

hvorefter de blev sendt på strimmelsen
deren af samme ekspedient som mod
tog fra Godthåb. I Godthåb havde man
et tilsvarende arrangement.
De ekspedienter, der sad ved denne
forbindelse gennem nogen tid, blev eks
perter i at modtage hurtigt. Det gjaldt
især grønlænderne, der mange gange ik
ke veg tilbage for mere end 200 tegn i
minuttet.
Under normale kortbølgeforhold gik
arbejdet støt, men når der var afbry
delser på grund af forstyrrelser i iono
sfæren (black out) kunne der gå flere
dage, hvor forbindelser ikke var mulig.
Når der var »hul igennem« blev der
travlhed. Eksempelvis i december må
ned 1950. Der var black out med Grøn
land fra den 16. december til den 22. et ret kritisk tidspunkt.
Dengang var jeg ny i faget, jeg havde
fået certifikat som telegrafist den 3. de
cember samme år, og derfor står den
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22. december klart for mig endnu. Om
morgenen kl. 7 var der pludselig for
bindelse med Godthåb, og han med
delte, at han ville sende på to frekven
ser, fordi der var 2000 telegrammer op
hobet. Jeg blev da sat på en ekstra
plads, og så gjaldt det om at holde tele
fonerne fast til hovedet. Det må siges,
at farten var behersket, men alligevel
var en hel vagt plus overtid meget for
en nybegynder. Der kom i hvert fald
sved på panden!
Grønlandstelegrammerne var svære
og lette. Til de svære hørte lange tele
grammer på grønlandsk, fordi man ikke
anede, hvornår et ord holdt op og man
skulle skifte linie, så der kom af og til et
bogstav til at stå alene på en linie!
Besværlige var også de lange tele
grammer mellem administrationen i
København og kolonibestyrerne som
de jo hed dengang, men man fik en god
indsigt i forholdene.

Det var en lise, når telegrammerne
fra Færingehavn begyndte at komme.
Det var de færøske fiskere, der sendte
telegrammer hjem. Teksten kendte vi
næsten på forhånd »havi tad got sigla
heim kærar heilsur« og mere i samme
stil.
Et par gange om dagen ekspederede
vi med Angmagssalik Radio.
I 1953 blev ekspeditionen af Grøn
landsforbindelserne flyttet til Hovedtelegrafkontoret i København. Forbin
delsen blev moderniseret, således at der
kom fjernskrivere på. Hermed blev alle
de faste radioforbindelser ekspederet i
København.
Da antallet af lande, hvormed Dan
mark havde direkte radioforbindelse
med telegrafi, var på det største, dreje
de det sig om: Grønland, USA, Peru,
Argentina, Brasilien, Belgien, Schweiz,
Østrig, Ungarn og Thailand (Siam).
Ud over radiotelegrafforbindelserne
var der radiotelefonforbindelse med Is
land om formiddagen og med New
York om eftermiddagen. Under gunsti
ge forhold kunne der ekspederes fire
samtaler samtidig.
En kort overgang var der også radio
telefonforbindelse med Torshavn, ind
til der kom kabelforbindelse. Forbin
delsen blev modtaget i Lyngby og eks
pederet af Rigstelefonkontoret.
Kablerne tager over
Efterhånden som kabelnettet kom i or
den efter krigen og der blev etableret
transatlantiske søkabler, var der ikke
mere behov for faste radioforbin

delser. Et af kablerne var forbindelsen
fra Skandinavien over Færøerne til Is
land (kaldet Scanice) og videre til Ca
nada (Icecan). Heri kunne være såvel
telegrafkredsløb som telefonforbin
delser.
Grønland fik satellitforbindelse med
Danmark i 1978 og var dermed forbun
det med moderne kommunikation.

Forfatteren i 1951 ved Rom-modtageren, d.v.s.
modtageren for den faste radiotelegrafi-forbin
delse fra Italien.
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Arbejdet med de faste radioforbindelser
Det at få trafikken halet igennem kræ
ver et godt uddannet og erfarent perso
nale og samvirke i alle led i særdeleshed
mellem hovedtelegrafkontoret og
Lyngby Radio. Det krævede forståelse
af arbejdsforholdene, og som P. Friis
skrev i Årbog for det danske Post- og
Telegrafvæsen i 1951: »plus nogen over
bærenhed med de i kampens hede affy
rede mindre parlamentariske be
mærkninger«.
Der skulle lang tid til, før en ekspedi
ent i Lyngby blev rigtig anerkendt af
hovedtelegrafens radioafdeling!
Kortbølgeekspedition (Morse)
Kortbølger eller høje frekvenser er de
frekvenser, der rækker længst. Det er
fordi frekvenserne bliver reflekteret i
det yderste lag af Jordens atmosfære
kaldet ionosfæren. Det virker altså som

et spejl og kan derfor modtages princi
pielt overalt.
Siden kortbølgetelegrafiens indfø
relse i tyverne har ekspeditionen på
dette område stort set været efter sam
me opskrift. Radioudstyret er ændret.
Der er kommet bedre modtagere og
sendere såvel til lands som til søs, og
retningsantenner har ydet deres bidrag
til, at det er blevet bedre og lettere at få
forbindelserne igennem. Når dette er
sagt, så kunne den nattevagt, som er be
skrevet efterfølgende lige så godt være
foregået i 1980 som i 1935.
I »Aarbog for det danske Post- og
Telegrafvæsen« årgang 1935 skriver
overassistent F. Steen Madssen, Lyngby
Radio, (senere telegrafbestyrer ved
Skagen Radio) bl.a. om nattevagt i
kortbølgetelegrafen (HF). Nedenfor er
enkelte redigerede uddrag af artiklen
gengivet:

Kortbølge-ekspedition i 1967.
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Radiostation på skib.

»Kl. 23.00 starter nattevagten med
skibsarbejdet efter at have underkastet
æteren en nærmere undersøgelse. For
holdene på kortbølger er forskellige
som nat og dag og omskiftelige som
aprilsvejret. Hver nat har sin særlige to
ne, der har en ikke uvæsentlig indfly
delse på nattevagtens velbefindende, og
som bevæger sig i mange nuancer fra
tyk og tung luft med få og matte og vis
ne signaler til glasklar renhed med et
springvand af stationer.
M/S »Disko« melder sig fra Grøn
lands vestkyst omtrent ud for Godthåb,
buldrende kraftig med sin dybe, grove
lidt rivende tone. Han sender for fuld
damp i en halv time. Vi udveksler tele
grammer til og fra Kryolitselskabets
damper »Julius Thomsen«, med hvem
»Disko« har forbindelse på langbølge.
Nu følger skibene slag i slag. Tankski
bet »Danmark«, der lige er afgået fra

Aruba til Nyborg, og som har korre
spondance med fra »Bente Mærsk« ved
St. Thomas, derefter M/S »Christians
borg«, lidt nord for Puerto Rico, den
amerikanske damper »Scanmail«, 1800
miles vest for København. Derefter
M/S »Christian Holm«, der ved Bermudaøerne har opsamlet telegrammer
fra to norske skibe i Atlanterhavet.
Kl 00.30 kommer M/S »Bornholm«,
der efter positionskortet skulle ligge i
Buenos Aires havn, hvor radiostatio
nen sættes ud af funktion. »Jeg ligger på
reden«, siger »Bornholm«, »går først
ind i morgen«.
Derefter følger forbindelser med S/S
»Louisiana« i den engelske kanal og S/S
»Alabama« på vej til Bahia fra Las Pal
mas.
Kl. 02.15 kalder WSL. Det er kyst
stationen Sayville ved New York (se
nere Amaganset Radio). Han er ame
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rikansk og friskfyragtig i slaget og slår
om sig med »old man« og andre tele
grafiske artigheder. Han dunkede mig
gerne i ryggen, hvis han kunne komme
til det.
WSL har et telegram til »Disko«, som
han vil have mig til at hjælpe sig af med.
Jeg benytter lejligheden til at give ham
et telegram til S/S »Scanpenn«, en ame
rikansk damper, som går i rutefart på
Skandinavien, men som for øjeblikket
er på vej fra New York til Philadelphia.
Jeg er bange for, at han skal smutte i
havn, før jeg får forbindelse med ham.
Kyststationerne har altid hjulpet
hverandre med at komme af med tele
grammerne. Skibene har tendens til at
foretrække korrespondance med hjem
landets kyststationer, bl.a. fordi det er
det billigste.
Kl. er 03.15. »Disko« kommer med
resten af sin trafik og får sit amerikan
ske telegram. Lidt efter kaldes jeg af
M/S »X«, der er 24 timers rejse fra Rio.
Det er en helt ny båd, hvis station be
tjenes af styrmanden ombord. Hans sig
naler er svage og skiftende og bliver
hakket til det rene persille af langt kraf
tigere sendere. Han reagerer ikke på
mine opfordringer til at ændre bølge
længde, og jeg må mase med ham
længe, før hans radiobreve ligger velbe
holdne på stationen. Af hensyn til det
smukke skib håber jeg oprigtigt, at ev
nen til at udtrykke sig med en telegraf
nøgle ikke er styrmandens stærkeste si
de.
Natten går. I de tidlige morgentimer
ligger hele den vestlige halvkugle åben,
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og nattevagten er ofte deltager i alle
hånde situationer, interessante og dra
matiske.
Lad mig nævne lægetjenesten, der
synes at være ukendt uden for de søfa
rendes kreds. Under sygdom ombord i
skibe kan føreren pr. telegram afgive
en beskrivelse af tilfældet til en dansk
kyststation, der omgående sætter sig i
forbindelse med en læge og 10 minut
ter senere møder med et sagkyndigt
svar. En sådan radiokonsultation er
gratis.
Hen ad morgenstunden arbejdes der
med M/S »Amerika« ved St. Thomas,
»United States« på vej hjemad og flere
både i Middelhavet og Nordsøen.
Kl. 05.40 kaldes jeg af »Peter Mærsk«
fra Stillehavet. Den nordamerikanske
vestkyst og Stillehavet nord for 20 gra
der nordlig bredde er steder, hvor for
bindelsen altid svigter. Først når skibe
ne på vej over mod Japan passerer den
170. længdegrad opnås igen forbin
delse.
Klokken er et kvarter over seks. Luf
ten synes renset for telegrammer. Hvis
De ikke ved, hvad velsignelse er, så
prøv at lægge et par stramme hoved
telefoner af efter 8 timers vagt, hvor de
kraftige stationer har trommet ørerne
fulde og revet i membranen, og de sva
ge og svajende har tvunget en til at sid
de med halvåben mund med opmærk
somheden på kogepunktet. Man hører
stilheden! Særlig i de tidlige morgenti
mer, der er det eneste tidspunkt på hele
døgnet, hvor der er en smule ro på
Lyngby Radio«.

Fra indvielsen af den nye byg
ning på Lyngby Radio i 1967.
Fra venstre ses postmester Nøhr
Møller, Lyngby. Derefter ma
skinmester Hjalmar Rasmussen
(”Slut-slut Rasmussen”, Dan
marks første radiospeaker, der
afsluttede udsendelserne med
”slut-slut”). Siddende overtele
grafist Helge Erndal.

Langdistancetelefoni
HF-telefoni afvikles i bånd mellem 4 og
25 Mhz. (12-75 m). Indtil 1967 måtte
danske skibe, der på verdenshavene vil
le have samtaler hjem, kontakte en
fremmed kyststation. Det ville i næsten
alle tilfælde sige Rogaland Radio i Nor
ge og Göteborg Radio i Sverige, der
begge havde HF-telefoni (kortbølger).
Tjenesten måtte i Danmark afvente bå
de anlæggene i Reersø og den nye sta
tion i Lyngby, men prøvedrift påbe
gyndtes i november 1966, og den offici
elle åbning skete den 6. januar 1967.
Internationalt set var det ret sent,
men til gengæld blev de danske anlæg
blandt de mest effektive og moderne.
Under gunstige forhold dækker tjenes
ten hele kloden. Den anvendte teknik
var meget fremskreden, og det var i
hvert fald i 1966 det eneste anlæg af sin
art med fuld fjernbetjening af sendere

og modtagere, der var placeret i hhv.
Skamlebæk og Reersø. Straks fra star
ten blev der ekspederet 20.000 samtaler
på årsbasis. Det toppede i begyndelsen
af firserne med 107.000 samtaler.
Navnlig den store danske coasterflå
de benyttede kortbølgen til såvel sam
taler som telegrammer.
I nogle år var der stor ophobning af
skibe ud for Nigeria. Landet havde fået
olie, og for pengene skulle der importe
res varer. Der lå på et tidspunkt ca. 600
skibe på reden, og området havde tele
grafisterne døbt »Jammerbugten«. Det
resulterede i, at enkelte samtaler til
danske skibe blev sendt til Skagen Ra
dio, der jo måtte være nærmest!
Nødsituationer
Lyngby Radio har i flere tilfælde ydet
assistance til skibe på langfart, der har
været i en nødsituation og ikke har kun-
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I dag ligner stationen et hvilket
som helst andet kontor med
skærme og tastaturer.

net kontakte de lokale radiostationer.
Her er et eksempel, citeret fra Berlingske Tidende 15. december 1981 under
overskriften »Lyngby Radio hjalp skib
ved Brasilien«:
»Seks mand fra partsrederiet Nova
IV’s (P. Jørgensen & Co., Korsør) fragt
skib Inger Nova (800 tons) blev taget op
af et mexicansk skib Mexican Treasure,
da det danske fartøj forliste ud for Bra
siliens kyst for en uge siden.
Det danske skib forsøgte i lang tid at
sende Mayday-nødmeldinger ud, men
ingen hørte det på brasilianske kystra
diostationer. I stedet kaldte Inger Nova
Lyngby Radio over kortbølgen. Herfra
alarmerede man så den brasilianske
kystvagt og Victoria-radio i Brasilien.
Først da blev der sendt skibe ud til
eftersøgning. Det mexicanske skib
bragte de skibbrudne til Santos.
Lyngby Radio har nu fra skibets kap
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tajn Knud Hansen fået en takkeskri
velse, og kaptajnen lover senere at sen
de tre sække Santos-kaffe, så radiotele
grafisterne på den danske radiostation
kan få ægte god kaffe op til jul«.
Kaptajnen kom ganske rigtig på be
søg og takkede for assistancen. Også
kaffe var der med, om end af mindre
omfang end omtalt i avisen!

Radiotelex
I 1932 indførtes fjernskrivning i forbin
delse med befordring af telegrammer
mellem telegrafstationerne. Fjernskriv
ning på trådløse forbindelser var endnu
ikke muligt, fordi problemet med for
styrrelser ikke var løst. Det blev klaret
i tresserne med et automatisk korrek
tionssystem kaldet TOR, der står for
Telex on Radio. I 1971 blev tjenesten
officiel, men det var ikke nogen succes
de første 10 år.

Nu kan systemet næsten passe
sig selv.

I begyndelsen af 1980-erne var der
tale om, at udbygningen af radiotelex
skulle ophøre og de danske skibe hen
vises til at tegne abonnement på MARITEX-systemet i Göteborg - et auto
matisk radiotelexsystem, der var indgå
et aftale om at udnytte på fællesnordisk
plan.
Det daglige antal skrivninger over
steg sjældent 15, og i alt var der tale om
21.000 minutter på årsbasis i 1981. Der
kunne således ikke være tvivl om, at tje
nesten var underskudsgivende.
I 1982 blev der imidlertid udviklet et
betjeningsvenligt og billigt dansk sys
tem (Thrane & Thrane), og herefter tog
udviklingen fart. Medvirkende var også
de påbegyndte olieboringer i Nordsøen
med deraf følgende kommunikations
behov.
Det lykkedes efter nogen snak frem
og tilbage at komme igennem med en

forøgelse af Lyngby Radios kapacitet
på radiotelexområdet.
Efter 1983 blev der ret hurtigt selv
valg fra skib til land, og den 26. no
vember 1986 blev »store and forward«-systemet gennemført fra land
til skib. (Abonnenten i land sender si
ne meddelelser til en computer, der af
leverer det videre, når skibet melder
sig). Herefter gik afviklingen automa
tisk i begge retninger. Antallet af ka
naler til ekspeditionen øgedes til 10,
og der var kun én ekspedient på vagt
ad gangen i afdelingen på Lyngby Ra
dio. Antallet af minutter på årsbasis
steg til 507.000.
Den trafik, der mistedes på de andre
trafikarter, blev hentet ind på radio
telex efter mottoet: »Skal vi miste tra
fik, skal det være til os selv.« Vi var dog
godt klar over, at der kun kunne blive
tale om nogle overgangsår, inden satel
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litterne tog over. Vi talte om 10 år, men
det blev alligevel til 20.
Radiotelexsystemet blev populært,
og der var repræsentanter for 28 for
skellige nationer på besøg på Lyngby
Radio for at se det i praksis.

VHF (Very high frequencies - ultra
kortbølger)
I løbet af 1960-erne begyndte man at ta
ge VHF-området i brug i radiotjenes
ten. For kystradiotjenestens vedkom
mende kom det til at ligge omkring 160
MHz - i gamle dage ville man sige ca. 2
m. Man begyndte nu at operere med
kanaler, hvoraf kanal 16 var den vigtig
ste som opkaldskanal og kanal for nød
og sikkerhed. Frekvensen er 156,8
MHz.
Rækkevidden for VHF er ikke så
lang, ca. 50 km, afhængig af masternes
højde, idet anvendelsen kræver optisk
sigt. For at kunne dække alle danske
farvande var det derfor nødvendigt
med en lang række fjernbetjente basis
stationer.
En større udbygning tog sin begyn
delse, og i slutningen af årtiet var målet
nået. Den videre udbygning skete for at
kunne tilfredsstille det stadigt stigende
behov for radiosamtaler på VHF. Der
var tale om en ganske stor kvalitetsfor
bedring - FM-systemet, som bevirkede,
at radioforbindelserne på VHF sagtens
kunne stå mål med almindelige telefon
forbindelser og endda være bedre.
VHF blev i de indre farvande en
stærk konkurrent til mellembølge-tele
fonien (MF). Det gik værst ud over
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Lyngby Radio. Før VHF-en kom til, var
der 300 samtaler daglig på MF. Det faldt
efterhånden til 0.

Nye VHF-anlæg til skibe
I begyndelsen af halvfjerdserne var tra
fikken på VHF stort set jævnt fordelt
året rundt. Eksempelvis kan nævnes, at
Lyngby Radios månedlige antal samta
ler på MF og VHF tilsammen var ca.
7000.
Det blev senere ganske anderledes.
Trafikken faldt i vintermånederne, og
fordelingen blev da ca. 5000 pr. måned
om vinteren og 28.000 samtaler den juli
måned, da antallet toppede.
Det kunne selvsagt give personale
mæssige besværligheder at skulle be
mande alle pladser fuldt ud i de måne
der, hvor også radioekspedienter har
krav på ferie.
Efter oliekrisen i 1973 begyndte der
at komme mange fritidsbåde i sommer
månederne. Det gav i begyndelsen ikke
den store trafik. Der var ikke VHF om
bord i så mange både. Det var for dyrt.
I 1975 blev der på en bådudstilling i
Bella Centeret lanceret et nyt VHF-anlæg af S. R Radio i Ålborg. Det var bil
ligt og effektivt. Samtidig blev der slået
på det sikkerhedsmæssige i at have
VHF ombord. Bortset fra MF var der
kun VHF i de indre farvande, hvor også
færgetrafikken øgedes.
Resultatet blev en voldsom stigning
på VHF, hvor samtaleantallet for Lyng
by Radios vedkommende toppede i
1979 med 195.000 stk. 11991 var det fal
det til 86.500 stk., og der er sket en yder-

Jordstation for satellitkommu
nikation ved Blåvand.

ligere reduktion senere på grund af sa
tellitkommunikation og mobiltelefon.
Nu i 2012 er der nogle få samtaler, mens
nød- og sikkerhedstjenesten fortsat op
retholdes.
Med det store antal fartøjer, der
brugte VHF, var det nødvendigt at in
formere om rigtig brug, så nødkanalen
ikke blev overbelastet af almindelige
opkald. Det skete på såvel dansk som
tysk. De tyske lystfartøjer udgjorde en
stor del af kunderne.
Betydningen af radioudstyr i fritids
fartøjer blev kraftigt understreget

under kapsejladsen »Sjælland Rundt
1984«. Der deltog 2000 både, så alene
det gav travlhed nok med radioekspedi
tion.
Pludselig opstod der en uvarslet
storm, og så begyndte det ene fartøj ef
ter det andet at anmode om assistance.
På et tidspunkt var der 22 samtidig, og
dertil kom opringninger fra land med
forespørgsler fra ængstelige pårørende.
Heldigvis var der ikke noget tab af
menneskeliv, men der var det som Kiel
Radio kaldte op og sagde: »Viel Spas
Lyngby«.
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Vi fik søsikkerhedspokalen det år
med et beløb på 5400 kr., hvis renter
blev brugt til fortæring nytårsaften.

Nye tider
Gennem 1990-erne blev Kystradiotje
nesten i Danmark gennemgribende for
andret. Mobiltelefonen var kommet
frem, og det betød, at også de fleste dan
ske farvande var dækket radiomæssigt
ind på dette område. Antallet af samtaler
fra skibene i disse områder faldt til noget
nær nulpunktet. Det var nødvendigt med
en gennemgribende forandring.
En arbejdsgruppe blev nedsat (vi vid
ste ikke dengang, at det var en task force).
Gruppen foreslog en gradvis reduce
ring af ekspeditionssteder. Rønne Ra
dio, Skagen Radio og Blåvand Radio
blev lidt efter lidt fjernstyret fra Lyngby,
først om natten, senere i week-ends og
endelig til slut hele døgnet. Den gradvi
se ændring muliggjorde en fornuftig til
pasning af personalet.

MF/VFIF afdelingen på Lyngby Radio.
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Samtlige store skibe blev forsynet
med satellitkommunikation, der be
tød, at skibene blev stillet som teleabonnenter i land med mulighed for
selvvalgt telefoni og adgang til inter
nettet.
Den 1. februar 1999 var datoen for
afviklingen af morsetelegrafien såvel på
mellembølge som på kortbølge.
Den 31. december 2000 blev radio
telexen nedlagt, og senest Kortbølgete
lefonen i september 2009. Med nyt ud
styr kan man med digitalt selektivt kald
vælge telefonabonnenter i land, og det
er muligt ved tryk på en rød knap at
sende nødsignal indeholdende skibets
identifikation og position.
TDC (Lyngby Radio) er ikke mere
forpligtet til at overvåge farvandene
radiomæssigt, og der arbejdes på, at der
skal ske ændringer. I så fald er hele his
torien, der er foregået på Nybrogårds
marker i mere end hundrede år, en saga
blot.

Niels Peter Arskog

Efter 27 års tale er Radio Mølleå tavs
Lyngby-Taarbæk var pionér på lokalra
dio-området med en kulturel, folkekir
kelig radiostation, der levede længere
end de fleste.
Det var en glad dag, da LyngbyTaarbæks lokale radio på 107,4 MHz
Radio Mølleå gik i luften for første
gang onsdag 2. maj 1984. Men en trist
dag, da Radio Mølleå 27 år senere, lør
dag 30. april 2011, sendte sit sidste
program fra kl. 17.30 til kl. 19.30, hvor
medarbejderne vemodigt slukkede for
Radio Mølleås forbindelse til sende
ren på Akademivej 84 i Lyngby. Og fra
1. maj - altså 27 år minus én dag efter
de første ord fra radioen lød i æteren var Radio Mølleå tavs og altså lokal
historie.
Rigtig mange lokale, frivillige radio
entusiaster har gennem de 27 år i kor
tere eller længere perioder ydet et bi
drag til radioens eksistens - med pro
grammer og indslag eller med at få
teknikken til at fungere.
Og én af entusiasterne, som var med
fra start til næsten slut på både det pro
grammæssige indhold og den nødven
dige teknik, var ingeniør Leif Petersen,
Lyngby. Han var med til at lade den
første udsendelse 2. maj 1984 gå i luf
ten og han var med gennem 25 år, hvor
han de seneste 15 år var teknisk chef.
Han blev ved indtil han i 2009 havde

passeret 87 år. Leif Petersens program
mer blev populære blandt lytterne gen
nem årene, hvor han interviewede
mange kendte, lokale borgere, ligesom
hans ugentlige »Mølleåmagasinet«
havde mange lyttere.
Han overlod så i 2009 roret til jour
nalist Niels Peter Arskog, Lyngby, der
efter to år som leder fik den tvivlsomme
»ære« at være den, der lørdag 30. april
2011 for altid på Radio Mølleås vegne
sagde farvel og tak til de mange trofaste
lyttere, da ejerne af lokalradioen, ti af
de folkekirkelige menighedsråd i Lyng
by-Taarbæk og Søllerød, ikke ville be
tale de stigende udgifter og dermed be
sluttede at lokalradio-epoken i det
grønne område var omme.
Lovgrundlaget
Siden Statsradiofonien i 1925 gik i luf
ten med de første danske radioudsen
delser og frem til 1983, havde institutio
nen, som i 1959 ændrede navn til Dan
marks Radio (der i 1996 blev til DR),
monopol på at udsende radioprogram
mer i Danmark.
Men i 1980 besluttede den daværen
de Socialdemokratiske regering, at man
forsøgsvis skulle bryde dette monopol,
i lighed med, hvad der tidligere var sket
i Sverige. Danmark skulle have lokale
græsrodsradio- og tv-stationer og loven

Niels Peter Arskog, f. 1945, journalist.
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om en forsøgsordning blev vedtaget i
Folketinget i maj 1981 efter indstilling
fra den daværende kulturminister Lise
Østergaard. Men inden den tre-årige
forsøgsperiode nåede at træde i kraft,
kom Anker Jørgensens regering i min
dretal og måtte i september 1982 træde
tilbage til fordel for »Firkløverregering
en« under den konservative Poul Schlü
ters ledelse. Han gjorde centrumdemo
kraten Mimi Stilling Jacobsen til ny kul
turminister.
Hele den politiske situation gjorde,
at forberedelserne til lokalradio/tvordningen blev mere langstrakte end
oprindelig tænkt, ikke mindst fordi
interessen for at starte lokale radio- el
ler tv-stationer var voldsomt meget
større end Kulturministeriet havde
forudset - fra november 1982 og frem
til ansøgningsfristens udløb i oktober
1983 modtog ministeriet således 270
ansøgninger, hvoraf 179 var ansøg

ninger om radio og de resterende 91
var om tv-stationer. Yderligere 66 an
søgninger, hvoraf 48 var til lokalradio
og 18 til tv kom til i en tillægsrunde. Og
blandt de mange ansøgninger udstedte
kulturministeren så 150 tilladelser 108 lokalradioer og 42 lokal-tv-stationer. 25 af tilladelserne blev dog aldrig
taget i brug, men blandt ansøgerne i
første runde var altså Radio Mølleå
(dog under navnet Lyngby Nærradio,
der hurtigt efter starten blev til Radio
Mølleå), som ganske hurtigt tog sin til
ladelse i brug og altså gik i luften 2. maj
1984.

Ejerskab og medarbejdere
Radio Mølleå skulle dele frekvensen
(103,9 MHz, fra 1989 107,4 MHz) med
to andre radiostationer, nemlig Apo
stolsk Kirkes nærradio og arbejderbe
vægelsens lokalradio, Radio Lyngby.
De to fik dog ikke nogen lang levetid,

Radio Mølleås medarbejdere
(alle frivillige) ved starten i
1984, iført radioens nye T-shirts.
Midt i billedet sognepræst K. A.
Berg, Christianskirken, som
sammen med Kirsten Sørensen
og Benjamin Blomgren tog det
første initiativ til Radio Mølleå.
Til højre for ham Erling Værs
lev, journalist Hans Hansen og
(stående yderst) Leif Petersen.
Til venstre for pastor Berg
radioens yngste medarbejder,
11-årige Jesper Wilhelm Han
sen, og Ellis Jacobsen. (Andre
as Hansen foto, Det Grønne
Område).
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Ellis Jacobsen (til venstre) i lydstudiet og Leif Petersen ved teknikken på Radio Mølleå i Lyngby Sogne
gård. (Irving foto, Det Grønne Område).

men i løbet af årene siden kom to andre
til på samme frekvens, nemlig den kom
munale medieskoles radio, Bazooka
Radio, og studenterradioen på DTU,
Radio XFM, der begge lever endnu.
Bag Radio Mølleå stod fra starten
de tre sogne Christians, Lyngby og
Lundtofte. Senere kom Sorgenfri, Vi
rum og Taarbæk med, og senere også
fire sogne i den daværende Søllerød
Kommune. Desuden deltog oplys
ningsforbundene AOF og LTA, men
oplysningsforbundene faldt også fra.
Så de seneste mange år stod Folkekir
ken som »eneejer« af Radio Mølleå,
der dog fungerede som en selvejende
institution.
Bestyrelsen og repræsentantskabet
for Radio Mølleå skiftede naturligvis
medlemmer gennem de 27 år - med én
undtagelse. Daværende kordegn ved
Lyngby Sogn, Henning Holst, var med
allerede fra idéfasen og var således med
til at starte radioen i 1983. De seneste
16-17 år af radioens levetid var Hen

ning Holst kasserer for Radio Mølleå,
skønt han for længst var pensioneret fra
jobbet som kordegn. Og han var da og
så med til at lukke og slukke, da repræ
sentantskabet havde truffet beslutning
en i foråret 2011.
Radioens første leder var Arne Rie
mer Jørgensen, som på grund af sine
mange opgaver som formand for Jour
nalistforbundets Arbejdsløshedskasse
kun var leder det første år.
Virum-borgeren Ellis Jacobsen blev
Radio Mølleås næste leder. Han var
fhv. socialchef i København og tidlige
re medarbejder ved DR. Han fastholdt
stædigt den høje kvalitetsmæssige linie
i de 10 år, han stod i spidsen for
radioen. Efter hans død i 1994 overgik
ansvaret til Leif Petersen, der som
nævnt havde været frivillig medarbej
der fra dag ét.
Leif Petersen sagde altid, at uden El
lis Jacobsen som leder i de mediemæs
sigt turbulente ti år fra 1984 til 1994, vil
le der ikke have været nogen Radio
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Mølleå. Men alle andre erkendte de se
nere år, at uden netop Leif Petersen
som leder, ville Radio Mølleå for længst
være bukket under.

Teknikken
Fra starten fik Radio Mølleå lokaler i
Lyngby Kirkes sognegård i Stades
Krog, hvor radioen havde både studie,
teknikrum og et redigeringslokale, lige
som man kunne benytte større lokaler i
sognegården til møder og større arran
gementer.
Radio Mølleå mødte mange teknis
ke udfordringer i sin 27 års levetid,
hvor man jo i starten benyttede gram
mofon, kassettebåndoptagere og
båndoptagere med spolebånd. Senere
blev det til DAT-bånd - en slags
mellemting mellem de kendte kasset
tebånd og CD. Og til sidst, de seneste
fire år af Radio Mølleås levetid, var
hele teknikken baseret på computere
og digitale optagere. Hvor Ellis Ja
kobsen, Leif Petersen og de mange
frivillige gennem årene sad og redige
rede deres udsendelser med saks og
klisterbånd, gjorde den nye teknik,
som Radio Mølleå i 2007-8 investere
de i, at alt blev optaget på små trans
portable digitale optagere, hvorfra ly
den blev overført til radioens nyanskaffede computere »hjemme i studi
et«, hvor optagelserne så kunne redi
geres og »klippes« elektronisk og al
lyden således var digital. Og de sidste
to år fra 2009 til 2011, blev alle udsen
delserne i øvrigt også udsendt på
internettet.
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Økonomi
Menighedsrådene støttede Radio Møl
leå økonomisk baseret på sognenes
størrelse, ligesom radioen hvert år
modtog et mindre statstilskud via kul
turministeriet baseret på antallet af lo
kalt producerede programtimer. Men
kun fordi det var en såkaldt »ikke-kommerciel« radio, som altså ikke bragte
reklamer i eller mellem udsendelserne
og derfor ikke havde indtægter fra pro
gramvirksomheden.
I starten i 1984 sendte Radio Mølleå
kun én time om ugen, men da radioen i
2011 lukkede var sendetiden oppe på 15
timer om ugen.
Desværre var der færre og færre fri
villige medarbejdere. I starten, altså til
bage i 1980’erne og 1990’erne, var det
nemt at hverve frivillige medarbejdere,
fordi radiomediet var så nyt og spæn
dende for rigtig mange - både unge og
ældre - at arbejde med og lære om. Men
efter så mange år med næsten fri ad
gang til radio- og tv-produktion, blev
det de senere år vanskeligere og van
skeligere at tiltrække nye medarbejdere
til lokalradioen. Især fordi Radio Møl
leå var en seriøs »taleradio«, som aldrig
kom til at basere sin programvirksom
hed på »pladevendere« og endeløs
dagsaktuel musik.

Programmernes indhold
Da Radio Mølleå i 2004 fejrede sit 20
års jubilæum sagde Leif Petersen til
»Det Grønne Område«:
»Radioens formål var fra starten at
udbrede kendskabet til, hvad der rører

Produktion af »Ung lørdag« med
Jesper ved teknikken. (Irving
foto, Det Grønne Område).

sig i og omkring Folkekirken i lokalom
rådet, og det var efter vores mening ik
ke bare »i kirken«, vi sender en gang
om måneden højmesse fra en af områ
dets kirker, men bogstaveligt alt om
kring kirken, altså hele kulturlivet. Og
det er Radio Mølleås særpræg, at me
dens andre radioer spiller plader i et
væk, så går vi ud og optager koncerter,
ikke mindst med lokale ensembler, men
også besøgende grupper ved kirkekon
certer og andre lokale koncertarrange
menter. Vi er i menneskers verden, og
forsøger at afspejle det liv, lokale men
nesker lever her i Lyngby-Taarbæk og
Søllerød,« sagde Leif Petersen.
Og en væsentlig del af kulturlivet
»omkring kirken« og Mølleåen var altså
levende musik, litteratur og kunst. Men
også et socialt engagement. Det var
hvad Radio Mølleå forsøgte at afspejle
gennem sine udsendelser i alle de 27 år,
radioen fik lov at eksistere.

Lukningen
Men selv om teknikken var helt i top og
det nyeste nye for lokalradiostationer,
var det til sidst ikke muligt for Radio
Mølleå at overleve.
Det var svært at tiltrække nye, frivil
lige medarbejdere i takt med, at »de
gamle« faldt fra, og samtidig var menighedsrådene/sognene presset på økono
mien, og et nemt sted at spare nogle tu
sind kroner var ved at melde fra i for
hold til Radio Mølleå. Og da til sidst
kun en håndfuld sogne stod bag radioen
i begyndelsen af 2011, besluttede de
resterende i repræsentantskabet at luk
ke radioen.
Provenuet fra salget af den forholds
vis nye teknik på radioen, 41.300 kro
ner, blev skænket til Folkekirken Nød
hjælp. Og Radio Mølleå var altså for
stummet.
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Radio: 107,4 MHz • Hybridnet: 89,4 MHz

JUNI-PROGRAM 2009,

Tiradagsudsendel3er

23.juli: Langs Mølleåen med
Jeppe Tønsberg (1)
3o.juli: Langs Mølleåen (2)
6.aug.: Danskere uden GUD?(genuds»)
13.aug.: Ældreudsendelse
2o.aug.: Det klassiske hjørne
27.aug.: Musikalsk Intermezzo

Ma 01

17.3o Naturen lige nu

Ti 02 17.30 Optimistfondens
prisuddeling
On 03

17.30 Mølleå-magasinet

To 04 17.30 Naturen lige nu
18.00

(G)

Mølleå-magasinet

(G)

17.30 Kuhlau-koret 16/5-2009
Virumgård-cafeen (G)
Sø 07 17.30 Lyngbykirkernes
børnekor 17/5-2009

Ma 08 17.30 Frobenius'
100 år
18.00

Orgelbyggeri

Kirkelig sekvens

Ti 09 17.30 International sikkerhed
kampen mod terrorisme
Ulla Holm
On 10 17.3o Mølleå-magasinet
To 11

Dagens højmesse i Lyngby Kirke
ved Leif Bork Hansen

(G)

Kirkelig sekvens

Fr 05 1 0. oo Optimistfondens
prisuddeling (G)
11.00

Andre udsendelser
Lørdag d. 27. juli kl. 12:
Danskere uden GUD? Diskussion
mellem superprovoen Jens Jørgen
Thorsen og domprovst Karen Horsens
Lørdag d. 17. aug. kl. 16:
Fri tidsundervisningen i den nye
sæson.
Et åbent telefonprogram.
Søndag d. 18. aug. kl. 16:

(2)

18.00 Kirkelig sekvens

17.3o Frobenius' Orgelbyggeri
100 år (G)

(G)

18.00 Kirkelig sekvens

Fr 12 10.oo International sikkerhed og
kampen mod terrorisme
Ulla Holm (G)

11.00 Mølleå-magasinet

(G)

17.3o Lyngbykirkernes
børnekor 17/5-2009
Sø 14 17.3o Trio Con Brio fra
Primavera 2009

Gennem det meste af sin tid lavede Radio Mølleå
trykte ugeprogrammer. Her vises et program fra
1985 og uddrag af et program fra 2009.
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Ma 15 17.3o Kunstorientering

18.00 Kirkelig sekvens
Ti 16 17.30 Mit liv med film

(G)

Viktor Thomas

Da Lyngby-Taarbæk Bladet var meget lille
- og Lyngby-Taarbæk også var det
Den 16. september 1954 udgav LyngbyTaarbæk Bladet, det senere Det Grønne
Område, et stort 25 års jubilæumsnum
mer. Heri gav redaktøren og forfatteren
Viktor Thomas i en stor artikel et
tilbageblik over nogle af de begivenhe
der, som havde været omtalt i avisen i lø
bet af de 25 år. Udgangspunktet for jubi
læet var, at redaktør Asgeir Gudmunds
son i 1929 overtog »Lyngby Folkeblad«,
der var grundlagt året forinden, og om
døbte det til Lyngby Tidende, senere
Lyngby-Taarbæk Bladet. Forholdene
omkring denne og andre samtidige
Lyngby-aviser er også beskrevet, men
fra en anden synsvinkel, i Sofus Ander
sens erindringer i Lyngby-Bogen 1978.
Viktor Thomas" tilbageblik er samtidig
meget sigende for lokalsamfundets selvop
fattelse i forfatterens egen tid. 1950"ernes
Lyngby-Taarbæk var emne for Historisk
topografisk Selskabs arrangementer i efter
året 2012, og derfor er det naturligt at
bringe den gamle avisartikel netop i år. Ar
tiklen nævner for øvrigt også mange pro
blemstillinger, som en læser i 2012 kan gen
kende - nye tog på lokale skinner, trafik
problemer i Lyngby, krise i den kommuna
le økonomi, ny skulptur på Torvet osv.
Redaktionen af Lyngby-Bogen takker
fru Karen Thomas for tilladelse til at
genoptrykke artiklen.

Vil man fortælle byens nyere historie,
må man begynde med avisen. Også selv
om den ikke tilfældigvis havde haft ju
bilæum. Avisen er byens rytmisk ban
kende puls, og enhver, der har fingeren
på den, er med i selve byens liv. Han el
ler hun ved, hvad der foregår i det poli
tiske liv, i forretningslivet, i foreningsli
vet og i privatlivet. Og det er ikke blot
i den redaktionelle tekst, men også i an
noncespalterne vi finder de nyheder og
praktiske oplysninger, som er nødven
dige for at leve med i byens liv. De ved
det så godt og har måske alligevel dår
ligt lagt mærke til det, fordi avisen hver
uge kommer til Dem med aldrig svig
tende præcision. Udeblev den en tors
dag, ville De spørge: Hvem holder mø
der og hvor? - Hvem prædiker ved
gudstjenesterne? - Hvad spilles der i
biograferne? - Hvilke apoteker har nat
te- og søndagsvagt? - Hvilke læger og
tandlæger er bortrejst? - Hvornår skal
man melde sig til sprog-, danse- eller
anden undervisning? - Hvilke firmaer
søger arbejdskraft? - Hvilke duer
vinder antagelig i denne uge? - Hvem
fejrer jubilæer eller runde fødselsdage?
- Hvilke af byens handlende har udsalg
eller andre fordelagtige tilbud? - osv.
osv.
I avisen finder De også udførlige re

Viktor Thomas (1918-2003, redaktør).
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ferater fra kommunalbestyrelsesmø 
derne, meddelelser om vejprojekter
og nybyggeri, sportsresultater, inter
views med bysbørn - ja, nyheder på
praktisk taget alle områder fra det lo
kale liv.
Men avisen ikke blot orienterer Dem
- den i lige så høj grad repræsenterer
Dem. Kommer den under vejr med
ting, som er urimelige mod byens bor
gere, protesterer den selv eller giver
plads for læserne egne kritiske indlæg.
Den er Deres åndehul.
Da avisen var meget lille
- og byen også var det
Men der var engang, da avisen var lille.
»Lyngby Tidende« hed bladet for 25 år
siden. Og under »hovedet« stod: »Or
gan for Handel, Haandværk og Indus
tri. Lokalt Ugeblad for Lyngby, Frederiksdal, Virum, Brede, Ørholm, Lund
tofte og Hjortekær«.
Bladet var på fire sider, fremstillet i
fladtryk hos N. T. Krøyer, og udgiveren
og redaktøren var alene om det meste
af arbejdet. Det fremgik klart af tek
sten. »Træffes sikrest mellem Kl. 9 og
10« stod der under telefonnummeret,
og en dag bragtes en »Meddelelse fra
Redaktionen«, hvori det hed, at »paa
Grund af Bortrejse i den kommende
Uge bedes alle Meddelelser Bladet ved
rørende, saavel som Annoncer, indleve
ret til Trykkeriet«. I dag [1954] er bla
dets faste personale 12 mennesker.
Byen var også lille dengang! Kom
munens budget for 1930-1931 balance
rede med 1.550.000 kr. Til udgifterne
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var afsat bl.a.: Renter af lån ca. 148.000
kr., fattigvæsen ca. 152.000 kr., hjælpe
kassen 150.000 kr., tilskud til foreninger
o.l. 20.700 kr., aldersrente 86.500 kr.,
skolevæsen 351.000 kr., vejvæsen 92.000
kr. og administrationen 127.000 kr. De
indgåede skatter var budgetteret til
1.148.000 kr., hvilket var 119.000 kr. me
re end det foregående år. I dag er vor
kommunes årlige budget på 17,5 mill,
kr., hvoraf 7,1 mill, går til social forsorg,
4,1 mill, til skolevæsenet, ca. 1,3 mill, til
vej- og kloakvæsen og ca. 2,8 mill, til ad
ministrationsudgifter.
Men indbyggertallet, der i dag er på
over 54.000, var da også kun 14.000 for
25 år siden.

»Lyngby Tidende«s første nummer,
5. september 1929
Bladets første nummer bragte en stor il
lustreret artikel om rosport. Man af
trykte et foredrag, som cand. jur. Axel
Lundqvist havde holdt ved »Lyngby
Roklub«s propaganda-aften i Kino-Te
atret.
Under overskriften »Ny smuk pro
menade« meddelte daværende kommu
neingeniør C. Rastrup, at »tørlægning
en af Fæstningskanalen mellem Lyngby
By og Ermelunden og anlæg af en sti i
bunden af den tørlagte kanal nu er så
vidt færdig, at stien kan åbnes for publi
kum.«
I rubrikken »Lokalt« fortaltes ende
lig om Hotel Rustenborgs københavner-aftener. Hotellets store festsal var
særligt udsmykket, og de to orkestre
»Pallas Dancing Band« og Kino Tea-

Nærumbanens motorvogn af
sætter rejsende ved Sorgenfri
Trinbræt omkring 1930. Trin
brættet lå neden for Sorgenfrigårdskvarteret med adgang fra
»Birkestien«, der stadig krydser
banen og Mølleåen her.

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

trets strygeorkester afløste hinanden
uafbrudt uden pauser.
I annoncespalterne blev der tilbudt
overdyner til 11,85 kr., feltsenge til 9,75
kr. og barnesenge til 14,50 kr. Der var di
vaner til 19,50 kr. og gennemmønstrede
linoleumstæpper til 24,00 kr. Til konfir
mationen kunne leveres jakkehabitter i
prima udstyr til 33,50 kr. Et radioappa
rat, tre lampers med indbyggede faste
spoler og i bølgelængde 180-2000 m, kos
tede 65 kr., og man kunne få sin cykel la
keret, renset og efterset for 10 kr.
Også for 25 år siden moderniseredes
»Grisen«
At historien gentager sig, får man et
pudsigt eksempel på ved at se, hvad der
i de gulnede blade står om Lyngby-Nærum Banens generalforsamling. Ved at
anskaffe de hypermoderne »Sølvbusser«
og skinnebusser har den lille bane som
bekendt for nylig [1952] foretaget et
dristigt fremstød, der endelig har bragt
mange års underskudsdrift til ophør.

Også for 25 år siden blev en sådan sa
nering foretaget med held. I beretning
en om banens drift i året 1928-29 hed
der det, at overgangen til motordrift
uden tvivl har været af afgørende be
tydning for det relativt gode resultat,
som blev opnået i sidste regnskabsår. På
grund af den strenge vinter måtte man
dog af og til bruge damplokomotiverne,
og man måtte af med 1600 kr. til sne
kastning. Men vinteren gav på den an
den side en ekstra personindtægt på
3000 kr., således at der fremkom et
overskud på 2000 kr., efter at LyngbyTaarbæk Kommune og Søllerød Kom
mune havde indbetalt ca. 10.200 kr. til
afdrag og forrentning!
Selv om »Lyngby Tidende«s medar
bejderstab var lille dengang, var tekst
mængden alligevel forbløffende stor, og
det var fine forfatternavne, der stod
under mange af artiklerne, smånovellerne og digtene. »I den KunstnerKoloni, der efterhaanden befolker
Lyngby og dens nærmeste Omegn, og
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Grosserer P. Ørholm
var kun medlem af
Lyngby-Taarbæk Sog
neråd i årene 1930-31.

Lyngby-Taarbæk
Stadsarkiv

som tæller baade Malere, Forfattere,
Skuespillere o.m.a., er Forfatterne ikke
den mindst betydende Del«, hed det i
en artikel under overskriften »Det litte
rære Lyngby«.
Læserne fik bl.a. at vide, at »et nyt
Fysiognomi inden for Lyngby-Forfatternes Kreds er Fru Carla Frederiksen,
gift med Sagfører A. Frederiksen. Paa
Woels Forlag har Fruen udsendt en lille
Debutbog, som i »Berl. Tid.« faar en
meget rosende Omtale«.
I oktober 1929 bragte bladet en alar
merende meddelelse om, at Rigsdagen
snart skulle have forelagt en lov om Fri
landsmuseets flytning. Man var forbe
redt på, at en sådan eventuel beslutning
ville vække sorg og gav spalteplads for
en debat, der mindede om den, der for
et par år siden blev ført i anledning af ue
nigheden om Omfartsvejens placering.
Også for 25 år siden var trafikken
gennem Lyngby i øvrigt et brændende
problem. Man udvidede Kongevejen og
åbnede den nye Ulrikkenborgvej (sene
re Christian den Tiendes Allé) fra Vin
tappersøen til Buddingevej ved Stats
skolen.
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Dengang var der kommunale koncer
ter i Lyngby, og ved en af dem optrådte
i 1930 den dansk-amerikanske sange
rinde Lillian Hoffmeyer, der bl.a. havde
slægtninge her i kommunen.
I marts samme år talte »statsbane
chef« Flensborg på Hotel Rustenborg
om »Nærtrafikkens Elektrifikation«
og oplyste bl.a., at man nu blot ventede
på Landstingets godkendelse af pla
nerne om elektrisk drift på Holte-ruten.
Det er også netop 25 år siden, at Frederiksdals skove og gods blev fredet.
Fra sin første dag har dette blad lagt
stor vægt på udførlige og objektive re
ferater af de offentlige møder i byens
råd. Og de heftige debatter om kommu
nens økonomi var dengang ikke mindre
heftige end i dag, skønt det som før
nævnt var »småpenge«, man regnede
med i 1930.

Da det gik hedt til i byrådet
Under overskriften »Staar vi foran en
Katastrofe?« hedder det i et sogneråds
referat fra januar 1931:
Ved anden behandling af kommu
nens budget for året 1931-32 holdt gros
serer Ørholm en ny stor tale, hvori han
atter udtalte sit »Mene Tekel« for de
forfærdede
sognerådsmedlemmer,
hvem der blev stillet krak og sammen
brud i udsigt ja endog Nationalbankens
fallit kom på tale.
Grosserer Ørholm, som allerede ved
sin indtræden i sognerådet sidste forår
og ikke mindst ved budget-debatten
før jul iklædte sine spådomme om de

onde tider, der forestår, kraftige ord,
kunne desværre ikke i mandags i no
gen grad mildne disse. Han anerkend
te, at budgettet sikkert var lagt nøg
ternt, når man tog hensyn til normale
tider og normal udvikling inden for
kommunen. Men det bliver sikkert ik
ke normale tider, vi går i møde, tværti
mod. Det ville for hans vedkommende
ikke være vanskeligt at udpege punk
ter, hvor der kunne spares. Der kunne
f.eks. nævnes den nu vedtagne skole
tandpleje til 8000 kr., det ville være
penge at spare, der var badeanstalten,
som giver underskud på andre 8000 kr.,
og vejledningskontoret, som koster
kommunen 2500 kr.
I referatet fra dengang hedder det vi
dere:

Ørholm udtalte sin tilfredshed med
formandens ledelse af sognerådets for
handlinger, det gik »tjept« og rask fra
hånden. Kommunen har anskaffet ma
skiner på mange forskellige områder,
man kunne næsten unde formanden en
talemaskine, der ved et tryk på en knap
med formandens stemme udtalte orde
ne: »Hvis ingen har noget til denne sag
at bemærke, betragter jeg den som ved
taget«.
Grosserer Ørholms ord var i virkelig
heden forudseende. Det skulle inden
længe vise sig at være en sørgelig sand
hed, at vort land havde stået foran en
alvorlig økonomisk krise; men LyngbyTaarbæk Kommune klarede sig da hel
digvis helskindet igennem.
»Lyngby-Taarbæk Bladet« er absolut

Ulrikkenborgvej (senere Chr. X s Allé) ved åbningen i 1929, set fra hjørnet af Lyngby Hovedgade. På hjør
net overfor med benzintanken ligger siden 1938 den røde vinkelformede etageejendom Lyngby Port. Da
vejen blev anlagt, begyndte numrene ved (Gammel) Bagsværdvej. 11941 blev vejen omdøbt til Chr. X’s
Allé, og husnumrene blev ændret, så de nu går den modsatte vej og begynder ved Lyngby Hovedgade.
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upolitisk, men undgik alligevel ikke nu
og da at blive skældt kraftigt ud, når
kommunens politikere bagefter ikke
ville tro, at de virkelig havde sagt som
refereret, eller mente, at deres »guld
korn« var blevet gengivet mindre udfør
ligt end modstanderens.
Mangen en politiker har svært ved at
indse, at han ikke ubetinget kan for
lange at få lige så mange linjer i refera
tet som taleren fra det andet parti. Et
referats objektivitet har intet med linje
optælling at gøre, og referenten er for
pligtet til at vurdere stoffet journalistisk
- d.v.s. lægge særlig vægt på de ting, der
overvejende har offentlighedens og
dermed læsernes interesse. Ellers kun
ne man lige så godt aftrykke de steno
grafiske referater in extenso, og det vil
le afgjort ikke være underholdende læs
ning! Det ville heller ikke altid være
særlig behageligt for talerne!
Der var perioder, hvor den daværende
særdeles energiske sognerådsformand
Nørgaard rent ud sagt var meget vred på
»Lyngby Tidende«. Han var selv Lyngby-redaktør ved »Social-Demokraten«s
omegnsudgave og sparede ikke på krud
tet i spalterne, når han var utilfreds med
»Lyngby Tidende«s referater, læserind
læg eller annoncer. Han fandt det forkas
teligt, at bladet optog kritik mod kom
munen, eller ved valgene gav annonce
plads for de forskellige politiske partier.
Han overså ganske, at også hans parti
var velkomment i spalterne og ville i ad
skillige år ikke engang lade »Lyngby Ti
dende« få de kommunale bekendtgø
relser og meddelelser.
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Men der kom heldigvis en dag, hvor
han måtte erkende, at det var i hans
egen og kommunens interesse at ændre
opfattelse, og siden har samarbejdet
med sognerådet og siden kommunalbe
styrelsen stort set været det bedst tæn
kelige.

Da verdenspressen besøgte Lyngby
Det er i dag almindeligt, at hovedstads
bladene sender referenter til kommunal
bestyrelsesmøderne i Lyngby-Taarbæk.
1 1935 var det derimod en sensation.
I et referat fra dengang hed det: »Po
litiken, som i sidste Uge har slaaet paa
Stortromme i Sagen om »Kobroen«,
havde sendt baade Fotograf og Refe
rent til Mødet, og Lynbomberne, som
nu og da flammede gennem Salen, naar
Sogneraadet blev taget, fik det til at gib
be i Medlemmerne, der under den
usædvanlige Opmærksomhed fra et
Hovedstadsblads og hele to Tilhøreres
Side mindst maatte føle sig som Med
lemmer af Folkeforbundsraadet. Det
var med et tydeligt Lettelsens Suk, at de
aandede befriet op, da Formanden Kl.
7.15 efter IV2 Times anstrengende For
handling, erklærede det aabne Møde
for sluttet. Nu var de store Afgørelser
truffet, og det fik gaa, som det kunde«.
11936 byggede filmselskabet ASA si
ne ateliers i Lyngby, og dette selskab
har jo gennem sit initiativrige og dygti
ge virke i høj grad været med til at hen
lede opmærksomheden på vor by. I lø
bet af sine fire første år optog AS A hele
16 danske og fem svenske film, og kun
én af dem blev fiasko.

Social-Demokratens kontor
Lyngby Torv 8 i 1940. På l.sal
over kontoret boede redaktø
ren, sognerådsformand Ingvar
Nørgaard.
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Morsomt at se, hvor ofte ASA-instruktørerne lader udebilleder optage
på Lyngbys gader og veje.
ASA havde ikke været mange måne
der i Lyngby, førend det var meget po
pulært derude i Vestkvarteret. »Lyng
by Tidende« citerede i 1937 følgende
pudsige linjer fra »Politiken« i anled
ning af spændingen om, hvem der skul
le have bevillingen til den nye biograf
(Bio):
»ASA Film er ogsaa blandt Ansøger
ne, og dets Aktier skal være steget
stærkt hos Sogneraadet, fordi Selskabet
er en stor og god Kunde hos Byens
Handlende. Blandt andet har det virket
imponerende, at Filmselskabet hos en
Kolonialhandler købte 100 Kilo Køk
kensalt til kunstig Sne. Køkkensalt kos
ter 16 Øre Kiloet«.
Samme år fortælles om endnu en
Lyngby-kunstners
gennembrud:
»Blandt de danske Komponister, der
for nylig er spillet paa Verdensudstil

lingen i Paris, bemærkede man ogsaa
den unge Lyngby-Komponist og Musik
pædagog Sv. S. Schultz«.

Da sognerådsformanden fik sin gage
fordoblet
Det er i denne artikel tidligere vist,
hvorledes kommunens administra
tionsudgifter for 25 år siden tilsam
men ikke var højere, end hvad 4-5 af
de højeste afdelingschefer skal have i
dag.
Selv om man fik meget for pengene i
gamle dage, må man indrømme, at de
kommunale administratorer til gengæld
var ualmindelig beskedne i deres gage
krav. Først i 1937 vedtog Sognerådet så
ledes at forhøje formandens løn fra
3.600 til 6.000 kr. Og så tillagdes der
ham et honorar på 1000 kr. årligt som
formand for det sociale udvalg.
Nå, da lønforhøjelsen endelig kom,
var den unægtelig også så klækkelig, at
den måtte kunne mærkes.
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Samme år fortalte avisen om den nye
Lyngby Lufthavn og Lyngby Sportsflyve
klub, om grønlandsfareren Leo Hansen,
der havde fået bevilling til den nye, med
længsel ventede biograf, Lyngby-Bio, om
Lyngby-Gentofte Sangforenings succes
fulde færd til Lübeck, debatten om det
nye rådhus’ beliggenhed og Lyngbys før
ste politikommissær, Vagn Mouridsen.

Soya om originalt udseende
Og den unægtelig meget respektløse
Soya optrådte atter i spalterne. Denne
gang i et interview.

Forfatteren C. E. Soya i 1946.
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»Jeg finder, Lyngby har megen char
me«, sagde han, »måske fordi den be
står af så uensartede bestanddele: Den
gamle Bondeby og Hovedgaden, der ar
kitektonisk set er noget af det mest mis
lykkede, man kan forestille sig, de nye
funkis- og rækkehuskvarterer og ende
lig de mange forskellige mennesker, der
lever herude: De gamle ægte Lyngbyborgere, om hvem jeg har en fornem
melse af, at de ser på os andre som om
trent de gamle Mayflower-amerikanere
ser på de senere indvandrere, og de nye
tilflyttere, hvoraf de fleste bruger den
tid, de opholder sig her, til at sove i.
Natbeboerne vil jeg foreslå at kalde
dem. Deres åndsliv - hvis de da har et
sådant - forløber i København. I øvrigt
kan man bedrive de mærkeligste ting
herude: Dyrke de særeste haver (med
eller uden kakkelovnsrør - se min egen)
og smide det meste af møblementet ud
af vinduet, uden at politiet blander sig i
det. Det eneste bånd, der lægges på en,
er - foruden skatten naturligvis - at man
hver onsdag og lørdag morgen skal ha
ve fejet sin rendesten, ellers kommer
der en vred mand og påtaler det«.
»Har De fundet flere snurrige ting?«
spurgte intervieweren.
»Ja, originalerne. Mens København
for længst har afskaffet sine (KrølleCharles, Jomfru Tidsfordriv og hvad de
ellers hed), der alle er vandret hvorhen
ved jeg ikke, så har Lyngby endnu en
lang række i behold. Man skal ikke
nævne navne...«.
»De er vist selv ret almindelig, i hvert
fald af ydre?« spørger journalisten vide-

Lindevangens Haveby under opførelse i 1937 set fra vest hen over Kongevejen. Gårdene er til venstre Hol
megård og Bredelille. 1 øverste venstre hjørne ses et stykke af Skodsborgvej. Vandhullet i højre sidefor oven
indgår nu i anlægget på hjørnet af Lindevangen og Holmeparken. Husene ved billedets overkant ligger på
Egeløvsvej. Ved billedets underkant ses helt til venstre trefamiliehusene på Akacievej og til højre Wienerbyen under opførelse.
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re, tilsyneladende uden ironi. Og Soya
svarer:
»Ja, jeg søger at være så almindelig
som mulig i mit ydre. Jeg er tilfreds med
at være original i det, jeg skriver«.
Ak ja. Da Soya sagde disse fornuftige
ord, tænkte han ikke på, at man 16 år
senere skulle kunne se ham live op i ga
debilledet iført blåt hår.
I 1938 indviedes i øvrigt Brede
Idrætshus og Lyngbys første katolske
kapel, og i begyndelsen af 1939 var avi

sen fuld af lovord om Lindevangens
Haveby i Virum, der stod foran fuldfø
relse. »3 værelser med kammer, forstue,
køkken og badeværelse, kælder med
vaskerum sælges for 13.200 kr. med ca.
2000 kroners udbetaling. De samtlige
månedlige udgifter - renter, afdrag,
skatter og afgifter - andrager 70-73 kr.,«
hed det. Mange vil i dag ærgre sig over,
at de ikke købte eget hus dengang! Me
get andet storbyggeri i Virum var i gang
på det tidspunkt.
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I februar samme år blev den nye Frederiksdal Central taget i brug. Kommu
nalbudgetterne begyndte at vokse, det
te år med en halv mill. kr. Balancen på
kommunens regnskab var på 10 år ste
get med 2 mill. Dyrtiden begyndte at
nærme sig. Skyldrådet satte grundvær
dierne ved Hovedgaden 50-100% i vej
ret.
Men tempoet i kommunens rivende
udvikling holdt sig. Konkurrencen om
Vestkvarterets nye kirke blev afgjort,
og i maj 1939 nedlagdes grundstenen til
det nye rådhus.

Samtidig med, at den rigtige krig var
brudt ud og den lange række af ubeha
gelige restriktioner begyndte, startedes i
Lyngby-Taarbæk Kommune den såkald
te gaskrig, hvis voldsomme dønninger
mange ældre borgere endnu husker. I
sognerådet drøftede man at nedlægge
gasværket straks. Det var hidtil uhørt
hårde ord, parterne dængede over hin
anden - ikke blot på møderne, men også
i den lokale partipresse. Foruden »Omegns-Social-Demokraten« fandtes den
gang også endnu det konservative dag
blad »Københavns Amts Avis«.

Det nedlagte Lyngby Gasværk set fra Klampenborgvej i 1955. På arealet i forgrunden ligger i dag Lyngby
Storcenter. Gasværkets bygning lå ud til Toftebæksvej, hvor i dag »Fona« ligger. Gasværket blev nedlagt i
1941 efter et kedeligt uheld juleaftensdag om eftermiddagen i 1940, hvor gassen pludselig slap op. Derefter
overtog Strandvejsgasværket gasforsyningen i hele Lyngby-Taarbæk Kommune.
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Kontorer på Lyngby Rådhus
kort efter indflytningen i 1941.
Efter flytningen fra de trange for
hold i Kommunebygningen bag
ved Lyngby Kirke var der god
plads mellem skrivebordene.
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Striden skyldtes i meget korte træk,
at de Konservative allerede tre år tidli
gere havde foreslået det underskudsgi
vende kommunale gasværk nedlagt,
mens sognerådsformanden stadig ville
se tiden an, inden han eventuelt ville gå
ind for, at man skulle lade det halvpri
vate Strandvejsgasværk overtage leve
rancerne.
Besættelsen 1940
Efter den 9. april ændredes redaktionens
arbejdsvilkår med ét slag. De blev van
skeligere netop på et tidspunkt, hvor så
mange nye opgaver dukkede op. I num
meret den 18. april kunne bladet bringe
den glædelige meddelelse, at kommunen
straks havde fulgt en læsers forslag om,
at alle dens ubebyggede grunde skulle
stilles til rådighed for borgerne til
dyrkning af kartofler, tomater, salat og
lignende. Hovedstadsbladene fulgte det
te initiativ op i anerkendende artikler.

Og for at opmuntre læserne lidt i de
alvorlige tider, udvidede »Lyngby-Taar
bæk Bladet« ikke blot sine ture og ud
flugter, men lavede også teater- og an
dre underholdningsarrangementer.
En søndag i september 1940 overvæ
rede kong Christian den 10. og dron
ning Alexandrine gudstjenesten i Lyng
by Kirke, der var smykket med aks og
blomster i efterårets farver og med dan
nebrogsfarvede blomster ved altret og
foran kongestolen.
Mandag den 12. maj 1941 tog den
kommunale forvaltning det nye rådhus
i besiddelse. Det første par, som blev vi
et dér, var frk. Oda Andersen, Hjorte
kærsvej 141, og kommunelærer Einar V.
Berthelsen.
Selve indvielseshøjtideligheden i det
store palads fandt først sted i juni. Kon
geparret, statsministeren, indenrigsmi
nisteren og prins Knud var blandt de
mange gæster.

155

Rådhuset allerede for lille?
Sognerådsformand Ingvar Nørgaard
udtalte bl.a.: »Dette rådhus er bygget
for en befolkning, der på få år voksede
fra 14.000 til 28.000 indbyggere. Det er
beregnet på at kunne betjene 55.000 be
boere; men kommunen kan, når den er
fuldt udbygget, rumme 120.000 indbyg
gere. Rådhuset er beklædt med grøn
landsk marmor, hvilket egentlig skyldes
statsministerens indgriben«.
Få dage senere deltog 1700-1800
lyngbyere i en af »Lyngby-Taarbæk
Bladet« arrangeret algang, som overværedes af over 10.000 tilskuere og blev en
overvældende succes.
Den 6. august 1942 bragte »LyngbyTaarbæk Bladet« handelsministeriets
bekendtgørelse om, at alle dag- og uge
blade skulle gennemføre en papirbe
sparelse på 10% af forbruget i 1941. Da
bladets oplag efterhånden var nået op
på 11.200 eksemplarer, betød forord
ningen, at de bugnende 8- og 10-siders
numre måtte forsvinde for en tid, og de
firesidede blade vende tilbage nu og da.
Måneden efter var Lyngby offer for
et voldsomt »luft-bombardement«. Det
var dog heldigvis kun en storstilet
øvelse. »Alt klappede«, hed det i refe
ratet, dog med tilføjelsen »men der
manglede i høj grad brand- og ambu
lancemateriel«.
Når de øvrige lokale blade af en eller
anden grund var utilfredse med »Lyng
by-Taarbæk Bladet«, kaldte de det ned
ladende for »Annonceorganet«. Det
var derfor med særlig fryd, at »LyngbyTaarbæk Bladet« afslørede, at det hen156

sygnende dagblad »Københavns Amts
Avis« var begyndt at stjæle »Annonce
organers avertissementer. Af AmtsAvisens 77 annoncer i ét nummer var de
75 optaget gratis på den måde, at de
ligefrem var klippet fra andre blade, og
alene de 66 havde den sultne AmtsAvis-redaktør »lånt« fra »Lyngby-Taar
bæk Bladet«. Meningen med komedien
var, at »Amts-Avisen«s læsere og aktio
nærer skulle tro, at forretningen gik
strygende.
I 1944 var sindene gennem længere
tid optaget af noget, der kunne minde
om en kommunal skandale. I forbin
delse med et byggekrak i Virum led
kommunen et tab på 50.000 kr., og an
griberne hævdede, at embedsmændene
ikke havde gennemgået regnskaberne
tilstrækkelig kritisk. Havde de gjort det,
ville de - hed det - uden tvivl have stud
set over forskellige poster med det re
sultat, at man havde nægtet at lade prio
riteterne rykke tilbage.
Sagen førte til heftige debatter i sog
nerådet, og flere prominente Lyngbyborgere var inddraget i politimæssig
undersøgelse eller retslige søgsmål.
Statsadvokaten henlagde til sidst sagen
på grund af bevisets stilling. Der var ik
ke andet at gøre, da de kvitteringer og
kassebilag, der muligvis kunne have
kastet lys over det passerede, var blevet
borte...
Og så er det i øvrigt netop 10 år siden,
at sognerådsformanden lovede, at man
straks efter krigen ville gå i gang med en
moderne folkebadeanstalt på det gamle
gasværks grund. Den nye badeanstalt

skulle omfatte en herreafdeling med 22
damp-, 3 kar- og 27 brusebade samt en
dameafdeling med 16 damp-, 3 kar- og
18 brusebade, oplyste hr. Nørgaard.
Dette projekt var anslået til at ville kos
te 690.000 kr. Dertil kom, at man også
ville ofre 570.000 kr. til en svømmehal!
Lyngby-borgerne kan passende fejre
dette jubilæum ved at aflægge et besøg
på den gamle, lille og komplet utidssva
rende badeanstalt i Brohus - der er som
bekendt stadig ikke andre.

Lyngby-Taarbæk i fest
Befrielsesaftenen den 4. maj 1945 blev i

Lyngby-Taarbæk Kommune fejret for
an Sorgenfri, hvor en stor jublende fol
kemængde hyldede prins Knud, prin
sesse Caroline-Mathilde og deres dat
ter, prinsesse Elisabeth, som netop fyld
te 10 år.
Der blev råbt hurra for konge og fæd
reland og »hils kongen«, og »Kong
Christian« og »Der er et yndigt land«
tonede ud i majnatten for Gud ved hvil
ken gang, hed det i »Lyngby-Taarbæk
Bladet«s referat. Og videre:
»Ad den tætpakkede Kongevej og
Hovedgade returnerede folkemasserne
til udgangspunktet: Lyngby Torv, og an-

Optog af bl.a. spejdere svinger fra Lyngby Hovedgade ind på Torvet 5. maj 1945. For oven til højre i bil
ledet ses gavlen af Det Hvide Palæ.
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
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En afdeling af Frihedskæmper
ne havde hovedkvarter på Hotel
Rustenborg. Billedet er taget 5.
maj 1945 på pladsen imellem
hotellets terrasse og biografen.
Øverst til venstre ses lidt af eta
geejendommen Jernbanevej 5.
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kommet hertil gik den patriotiske Lyngby-ungdom i gang med at fjerne den pig
trådsspærring, det tyske politi havde op
sat ved politistationen. Det tog ikke
mange minutter, og snart efter blussede
det hele op i et bål midt på torvet foran
vort smukke rådhus. Det så prægtigt ud
i den skumrende majnat, og da det ellers
mørklagte rådhus pludselig strålede med
alle sine lamper tændte - men kun for et
øjeblik - kulminerede lyngbyernes enor
me begejstring; men ikke nok endnu.
Fra Hovedgaden marcherede et fakkel
tog ind på Torvet, som dermed lå badet
i et overdådigt lysskær, idet også mange
levende lys, som private havde tændt i
vinduerne, kastede deres milde skær
over det gribende freds-skuespil...«
Frihedskæmperne var imidlertid ble
vet samlet på Lyngbygård. Livsvigtige
virksomheder skulle besættes, og regn
skabet med de landsmænd, som svigte
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de, skulle gøres op. Over 700 anhol
delser fandt sted i Lyngby og Virum.
Sognerådet hilste i sit møde Dan
marks genvundne frihed. Ingvar Nør
gaard sagde bl.a.: »Vi vil mindes de
landsmænd, der blev ofre for en me-

Blandt frihedskæmperne i Lyngby var filmin
struktøren Lau Lauritzen jr. (til venstre) og skue
spilleren Poul Reichardt, der her ses ved Hotel
Rustenborg 5. maj 1945.
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ningsløs brutal terror, og vor tak skal ly
de til dem, der med livet som indsats
trodsede tyranniet«.
Lektor Paul Fenneberg udtalte: »Der
har i de senere år været en gruppe Lyngby-borgere, som enten ikke kunne eller
ikke ville se, hvad der foregik under
den kommunale administrations tilsy
neladende så rolige overflade. Jeg kan
forsikre disse folk, at hvis de blot havde

den ringeste indsigt i, hvad der af che
ferne for vor kommunale administra
tion er udøvet af god dansk gerning selv med det, som man for en uge siden
ville have set stemplet som groft em
bedsmisbrug - så ville de forstå, at der i
disse år har været langt vigtigere opga
ver end at gå på skalpejagt blandt gode
danske mænd.
Og den første grundlovsdag efter be-

Optog på vej fra Lyngby Torv til
Folkeparken
grundlovsdag
1945. Billedet er taget fra hjørnet
af Jernbanevej og Buddingevej.
I baggrunden ses husrækken på
Lyngby Hovedgade, hvor sene
re Klampenborgvej blev ført
igennem.
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frieisen fik naturligvis også et storslået
forløb. Ca. 15.000 mennesker var til fest
i Folkeparken, og om aftenen deltog
10.000 i asfaltballet på Lyngby Rådhus
plads. Der var vældigt folkeoptog og
fakkeltog. Forfatteren Kai Hoffmanns
manende prolog sluttede således:
Her i denne By, vor Konge fik saa kær
fordi i gode som i onde Dage
var Sorgenfri i Læ af gamle Træer
hans Tilflugt, her kan han befriet smage
den søde Lykke og den stolte Glæde,
derstaarsom Solskin over Torv og Stræde.
Der fylder hele denne By i Dag Fabrikkernes, Arbejdets Mænd og
Kvinder,
se mod det blaa igen det røde Flag!
Vi som har Rod i Lyngby og dens
Minder,
vi hilser, nu da Mørkets Tid er omme,
det nye Danmark, som vi ved skal komme.
Den 7. oktober var der mindefest for
Kaj Munk i tennishallen, og i november
forelagdes projektet til en ny by på
5.500 indbyggere ved Klampenborgvej.
Når hele Fortunarealet er bebygget og
beboet, vil det omfatte ca. 21.000 ind
byggere, oplystes det.
I 1946 skete det uundgåelige - der
blev også valgt en Frk. Lyngby. Det blev
frk. Ann Lippert, datter af reklameteg
neren Aage Lippert, Gartnersvinget 20.
Hun fik nøjagtig halvdelen af de afgiv
ne stemmer.
Lyngby-Taarbæk Bladet bliver abonne
mentsavis
I 1947 arrangerede kommunen for før
ste gang medborgerkursus for den
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interesserede ungdom, og det oplystes,
at Virum nu endelig skulle have et post
kontor.
Og »Lyngby-Taarbæk Bladet« gik
over til at blive en abonnementsavis.
De kraftige papirrestriktioner gjorde
en stærk nedskæring af oplaget nødven
dig, og man valgte derfor at ophøre
med gratis-uddelingen. Dette blev i vir
keligheden en stor fordel for såvel læse
re som annoncører. For de 5 kr., læserne
betalte pr. år, fik de en lokalavis, der
havde fået råd til at lægge endnu større
vægt på den redaktionelle tekst, og an
noncørerne havde garanti for, at deres
annoncer blev læst for hele oplagets
vedkommende. Den avis, folk har be
talt, risikerer ikke at gå uåbnet i papir
kurven!
I et interview med redaktør Holger
Jerrild udtalte folketingsmand Carsten
Raft om den lokale ugepresses betyd
ning for omegnskommunerne:
»Udviklingen går nu engang så lang
somt i omegnskommunerne, fordi ad
ministrationen inde i Hovedstaden ikke
rigtig kan følge med så hurtigt, som den
burde. Derfor er det så vigtigt, at den
lokale presse holder liv i kravene og sta
dig fyrer under kedlerne og i det hele
taget stimulerer interessen for kommu
nal- og lokalpolitikken, som er en sær
deles vigtig samfundsvirksomhed og of
te nærmere inde på livet af realiteterne
end landspolitikken«.
Den 1. november overtog »LyngbyTaarbæk Bladet« endelig A/S »Køben
havns Amts Avis« og »Lyngby Folke
blad«.

Året efter begyndte redaktør Holger
Jerrild at skrive sine ugentlige populære
»Ugens emner« under pseudonymet
»Manden med Lygten«.
Og Lyngby-maleren Martin Kaalund-Jørgensen blev sat på aktier. Og
Lyngby-koncertsangerinden
Ellen
Stryg Jensen debuterede.
Debatten om Omfartsvejen tog sin
begyndelse, Lyngby-Taarbæk sluttede
venskabspagt med den norske by As
kim, den svenske Huddinge og den fin
ske Dickursby, det nye stadion med det

midlertidige klubhus - en tidligere tys
kerbarak - blev taget i brug. Sognerådet
gik ind for, at der byggedes en ny stor
biograf i Lyngby med 750 pladser.
Og apropos biografen - som nok la
der vente på sig nogle år endnu, skønt
det er meningen, kommunen skal drive
den i en ny bygning på Klampenborgvej
- véd De, at Lyngby-Taarbæk Kommu
ne har været på nippet til at blive et rent
lilleput-Hollywood med mere end ét
filmselskab inden for sit område? Film
instruktør Johan Jacobsen, der nu har

Det nyanlagte Lyngby Stadion i august 1951. Nederst i forgrunden Lundtoftevej med Hyldehavehusene.
Øverst i billedet ses Louisevej (til venstre) og Lyngby Boldklubs klubhus.
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv
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Jitterbug , Samba . Rhumba . Latin»American
— Lær tidens nye danse bos

KARLA STORCH
2 måneders kursus begynder onsdag den 8. mans i hotel
Rustenborgs store sal.
Ungdom.............................................................■. . kb 20,30
Ægtepar og voksne..............................................
« 19,30

For begge hold gennemgang af moderne selskabsdans

Dans op musik horer sammen — er mit motto

Efter undervisningen hver onsdag 2 timers fri dansant for
eleverne.
Indmeldelse til Lyngby 266 — efter kl. 18 samt paa under
visningsdagene i salen.
Ved Flyglet: JØRGEN STORCH

Annonce i Lyngby-Taarbæk Bladet 2. marts 1950 for Karla Storchs danseskole på Hotel Rustenborg med
Jørgen Storch ved flyglet.

sit »Flamingo-Film« i Nærum, søgte i
1949 om tilladelse til sammen med teg
neren Asger Jerrild at bygge et filmate
lier på Stengårdens arealer i Virum.
Der var en del uenighed om spørgsmå
let i sognerådet, og af en eller anden
grund løb planerne ud i sandet.
Mennesker i byen
Et par kendte Lyngby-kunstnere, for
hvem kunsten mere var hobby end er
hverv, fik lejlighed til at udtale sig.
Musikeren og komponisten Jørgen
Storch, indehaveren af damp-vaskeriet
»Bleggaarden«, sagde: »Jeg er profes
sionel musiker og komponist, men jeg
er fyldt med komplekser og traditioner.
Jeg er født i dette hus, hvor jeg nu bor,
og her startede min bedstefar ved år
hundredskiftet et vaskeri, der blomstre
de op til en stor og kendt virksomhed«.
»Var det ikke svært at tage afsked
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med kunsten for at gå over i praktisk
virksomhed?«
»Nej, slet ikke. Hvor mange når til
tops som kunstner, og er kunst ikke og
så forretning? Jo, det er netop det, den
er. En musiker får sin betaling for at sid
de på en restaurant, på et teater, til et
bal o.s.v. - alt sammen forretning. Han
skal hænge i klokkestrengen ligesom
enhver anden arbejder, og så er dette
natteliv opslidende for en mand«.
Billedhuggeren Aage Erhard fore
slog, at der blev opstillet en rytterstatue
af Kong Chr. X på Lyngby Torv, men da
sognerådsformand Nørgaard mente, en
mæcén burde betale en væsentlig del af
omkostningerne, blev sagen stillet i be
ro. Og her står den åbenbart stadig.
I anledning af dette forslag fik andre
den idé, at man måske snarere burde
opstille et arbejde af Siegfried Wagner,
der havde boet 50 år i Lyngby-Taarbæk

Kommune, men ikke var repræsenteret
med noget arbejde.
Og ugen efter gik billedhuggeren Jo
hannes Hansen ind for et springvand på
det omtalte sted.
I sognerådet begyndte man at disku
tere, om de mange byggegarantier kun
ne bringe kommunen i økonomiske
vanskeligheder, og den 62-årige Johan
nes Ottzen, Kramsvad 5, debuterede
med bogen »Toner fra Livets Skærgaard«.
Tre lyngbyere, frugthandler Svend
Hansen, arkitekt Brock Jensen og for
valter Svend Hansen, begyndte at lade
skægget stå, fordi de skulle med på vikinge-færden til England. Kommunens
regnskab 1948-1949 viste hele to mill,
kr. i overskud, og den dengang »kun«
86-årige kredslæge Johan Lemche sag
de i et interview i anledning af sit 60 års
jubilæum som læge:
»Grunden til, at jeg er så ungdomme
lig, er, at jeg altid har passet mine for
nøjelser. Det skal ikke forstås sådan, at
jeg har været en udsvævende person.
Men når en hest er træt, slår den over i
en anden gangart. Det skal mennesker
også gøre. Man må adsprede sig med
andre mennesker, man må have sine
interesser. Hvis jeg skulle sige, hvad jeg
har levet på, så er det først og fremmest
sang. Spille har jeg aldrig kunnet - kun
kort. L’hombrespillet har jeg dyrket
gennem 75 år.«
Det år sluttede sluttede meget sørge
ligt med, at et konservativt forslag om
eftergivelse af sjette skatterate blev
nedstemt i sognerådet.

Det politiske skifte
1950 var rent kommunalpolitisk et
spændende år i Lyngby-Taarbæk. Soci
aldemokraterne mistede flertallet i sog
nerådet, og Ingvar Nørgaard, der gen
nem 22 år uafbrudt havde siddet som
sognerådsformand, måtte vige pladsen
for den konservative Paul Fenneberg.
Forud for valget havde de Konserva
tive hævdet, at overskuddet på kommu
neregnskabet i virkeligheden var én
million mere end de »officielle« 1,8
mill. kr. Det gav anledning til heftige
sammenstød i sognerådet. Nørgaard
kaldte en konservativ pjece om sagen
»utilladelig og uanstændig«, og Fenne
berg svarede, at sognerådsformanden
»blandede begreberne kassebehold
ning, likviditet m.m. sammen i en pære
vælling«.
Da det socialdemokratiske flertal ik
ke ville gå med til de Konservatives
krav om tilbagebetaling af en skattera
te, lovede mindretallet rent ud, at de i
hvert fald ikke ville have så mange af
borgernes penge liggende i kassen til
ingen nytte og derfor ville tilbagebetale
en million, hvis de kom til magten.
Valgkampen blev fra begge sider ført
med stor energi; men det konservative
tilbud om, at vælgerne i tilfælde af et
magtskifte skulle få kontanter lige ned
i lommen, var et bud, som intet andet
kunne slå!
Ingvar Nørgaard, der havde stået for
styret under kommunens enorme
vækst, udtalte efter nederlaget bittert:
»Valget var præget af de Konservati
ves uvederhæftige agitation og skamlø163

Tidligere sognerådsformand Ing
var Nørgaard ved hans udtræden
af Lyngby-Taarbæk Sogneråd
den 24. marts 1952. Til venstre
hans afløser, sognerådsformand
Paul Fenneberg.
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se stemmekøbspolitik. I tryksager og
personlige henvendelser lovede man
vælgerne guld og grønne skove, hvis de
blot stemte konservativt. Man lovede
ikke blot skattenedsættelse, men også
tilbagebetaling af allerede betalte skat
ter. Vi har ikke før oplevet, at et politisk
parti gennem skattetilbagebetaling har
tilbudt vælgerne penge for deres stem
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me. Mon ikke besindige konservative
selv går rundt med dårlig samvittighed
over en valgsejr, der blev vundet med
sådanne midler? Socialdemokraterne
har intet at skamme sig over. Deres 6mands gruppe tager med godt humør
plads på oppositionsbænken«.
Det var dog så som så med hr. Nørgaards »humør«. Han forlod efter eget

ønske sognerådet året efter, og bortset
fra, at han vedblev at være medlem af
amtsrådet, hørtes han røst efterhånden
næsten aldrig mere i den offentlige de
bat.
Det nye sognerådsflertal holdt mod
socialdemokraternes protest sit løfte og
tilbagebetalte borgerne en måneds
skat; men for de mange, der havde de
res arbejde i København til en så stor
indtægt, at de skulle betale erhvervs
skat, blev det refunderede beløb kun en
bagatel.

430 kirker fik orgel fra Lyngby
At Lyngby-Taarbæk også som industri
by har haft stor fremgang, ved de fleste.
Mange nye virksomheder kom til i disse
år, og mange af den gamle »indfødte«
voksede hastigt. Selv en så sjælden
branche som orgelbyggeriet er repræ
senteret i Lyngby. Firmaet Frobenius &
Co. sendte et stort orgel af sted til Ber
gen og oplyste ved den lejlighed, at der
nu brusede Lyngby-orgler i 430 kirker!
Cykelrytteren Villy Emborg, der
overraskende havde sejret i det store
internationale landevejsløb WarszawaPrag, blev i maj 1950 fejret af Lyngbyborgerne foran rådhuset. Sognerådsfor
manden hyldede den raske sportsmand
i en tale og overrakte ham fra »byen« to
figurer i københavnsk porcelæn.
Der var liv i Lyngbys cykelsport det
te år. Efter kun én sæson i A-klassen
vandt den 22-årige Hans E. Andresen
mesterskabstrøjen. I en landevejs-status blev LCC opført som landets stær
keste klub.

Lyngby private Underskole ansøgte
om et årligt kommunalt tilskud, da dyr
tiden havde trykket skolens økonomi,
og det endte med, at sognerådet bevil
gede 50 kr. årligt pr. »lokalt« barn.
Lyngby Kirkes 800 års jubilæum blev
fejret gennem tre ugers kirkefester.
Den sidste overværedes af Dronning
Alexandrine og Prins Knud.
Den hollandske by Haarlem blev ind
føjet i rækken af Lyngbys venskabsbyer.
Viceborgmester D. Geluk aflagde be
søg heroppe og fik forevist alle LyngbyTaarbæk Kommunes seværdigheder.
Den urimelige erhvervsskat
I juli 1951 gik Lyngby-Taarbæk Kom
mune til offensiv mod den urimelige er
hvervsskat, der bevirker, at borgere
med indtægter over sygekassegrænsen
og med arbejde i København overhove
det ikke har glæde af, at der i deres egen
by administreres så fornuftigt, at skat
ten er lavere end i de fleste andre kom
muner. Hr. Fenneberg sendte bl.a.
indenrigsministeren et digert værk om
alle erhvervsskatte-ordningens urime
ligheder. Denne aktion har sikkert haft
en væsentlig andel i, at praktisk taget al
le partier i dag kan indse, at erhvervs
skatteyderne behandles uretfærdigt, og
at der bør tages hensyn hertil i den nye
skattelov. Hvis den da ellers snart bliver
til noget.
I det år begyndte man også for alvor
de langvarige diskussioner om bypla
nen, højbebyggelse contra villabebyg
gelse, krav om at Københavns Kommu
ne skulle ophøre med at bestemme,
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hvordan der skulle disponeres i Lyng
by-Taarbæk osv.
»Lyngby-Taarbæk Bladet« kunne
bringe den glædelige meddelelse, at tu
berkulosen var stærkt på retur herude.
Siden 1949 havde kun ni mennesker
modtaget den udvidede to års hjælp.
I september erhvervede LyngbyTaarbæk Kommune skjortefabrikken
»Starmount«s bygning på Vinkelvej for
960.000 kr. Ved at tilbyde Justitsminis
teriet midlertidig politistation i denne
bygning, havde man endelig en chance
for at få ordenspolitiet til at rykke ud
fra lokalerne i Rådhusets stueetage,
som man efterhånden selv havde fået
hårdt brug for.
Efter et års konservativt styre mød
te kommunen nu med et driftsover
skud på 2,3 mill., og oppositionens fø
rer, Ingvar Nørgaard, spurgte, om
samvittigheden var i orden over for
skatteyderne.

I 1952 slog de røde, grønne og gule
rutebiler sig sammen til »Forenede Ru
tebiler«. De gjorde det for at stå stærke
re over for de københavnske sporvejes
trang til udvidelse og blev samtidig i
stand til at yde deres kunder en række
fordele, bl.a. omstigning mellem alle ru
ter.

Den svenske konge gæst i tre Lyngbyhjem
Under sit besøg i Danmark gæstede den
svenske Kong Gustav Adolf Lyngby og
fik et dybtgående indblik i boligbygge
riet i Fortunbyen. Kongen var særligt
interesseret i socialt byggeri og opholdt
sig længe i fhv. kirkebetjent V. H. Sigersteds hjem i aldersrenteboligen på Melagervej.
Kong Gustav Adolf beså derefter et
par »almindelige« lejligheder: Først en
treværelsers meget moderne, tilhøren
de forretningsfører Rosenstand Thom-

Den svenske konge Gustav 6.
Adolf på besøg i Fortunbyen i
marts 1952, ledsaget af bl.a. sog
nerådsformand Paul Fenneberg.
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Den karakteristiske røde mur
stensbygning på hjørnet af Vin
kelvej og Buddingevej, som i
dag rummer Billums Privatsko
le, er opført i 1946 til Skjortefa
brikken »Starmount«, der imid
lertid få år efter lukkede. Deref
ter anvendtes bygningen som
politistation fra 1952 til 1960,
hvor en ny politigård på Klampenborgvej blev taget i brug.

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

sen, Sorgenfrigårdsvej 50, og så en 2l/i
værelses hos genboen, blikkenslager
svend Fritzbøger.
Den svenske konge vandt alle Lyngby-hjerter ved sin ligefremme og elsk
værdige optræden. Daværende sogne
rådsformand Fenneberg sagde bagef
ter: »Kongen spurgte om utroligt me
get, ganske særligt vedrørende tekniske
installationer. Han ønskede at se køkkenerne og talte om både køleskabe,
varmtvandsinstallationer, affaldsskak
ter, centralvarmeinstallationer og me
get andet«.
Den tidligere Lyngby-lektor, rektor
ved Aarhus Katedralskole Aage Ber
telsen, udsendte sin bog »Oktober
1943«, og efter læsningen af den kan
man ikke frigøre sig for det indtryk, at
Lyngby-Gruppen gjorde en særlig be
undringsværdig indsats, da der pludse
lig måtte sejles over Sundet dag og nat
for at redde jøderne fra at falde i tys

kernes hænder. Bogen blev tilegnet
tømmerhandler Johannes Fog, som
uden at stille spørgsmål eller uden at
kræve de ringeste garantier lagde de
penge ud, som var nødvendige til skip
perne. Fog fik på få dage 148.000 kr. til
gode.
Bertelsen anede ikke, hvordan han
skulle blive i stand til at tilbagebetale
pengene, men der var kun gået et par
døgn, før han fik besøg af daværende
afdelingschef Skat Rørdam (den nuvæ
rende Carlsberg-direktør). Gæsten trak
en grå pakke op af lommen og lagde
den på bordet med ordene: »Jeg hører,
De skylder tømmerhandler Johannes
Fog penge - her er et afdrag«. Indholdet
viste sig at være 140 »plovmænd« 70.000 kr.

En advarsel mod socialt luksusbyggeri
I juni 1952 blev kommunens nye alder
doms- og sygehjem »Solgården« indviet
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i Virum. Driftsudgifterne blev udregnet
til 3.600 kr. årligt pr. patient. Også
Carlshøj Børnegård blev indviet. Her
koster hvert barn skatteyderne 2.5003.000 kr. om året. Overinspektøren for
børneforsorgen O. Skjerbæk sagde i
den anledning: »Vel er »Carlshøj« ikke
det dyreste, man har været ude for, men
dog alligevel langt ud over, hvad man
bruger de fleste andre steder. Når man
som her kommer op på en udgift på hen
imod 3.000 kr. om året pr. barn, så be
gynder jeg at nære bekymringer, om vi
kan holde til at få sådanne beløb dæk
ket ind!«
Lyngby-forfatteren Poul Sørensen,
alias »Poeten«, startede på Hotel »de
France« i Holte »Den åbne Scene«.
Han skrev selv to enaktere, og to andre
var skrevet af hans bysbørn Leck Fis
cher og Finn Methling.
Poul Sørensen havde håbet, at bl.a.
Lyngbys ca. 50.000 indbyggere kunne
trækkes nordpå i stedet for mod syd (til
København), når de skulle i teatret;
men det friske - og kostbare - eksperi
ment mislykkedes trods stor kunstne
risk succes. Desværre!
Sognerådsmedlem, fhv. statsskovfo
ged Axel Løvdal udtrykte som sit 70
års fødselsdagsønske: »Det ville være
rart, hvis der kunne komme en lidt me
re fordragelig forhandlingsform inden
for sognerådet. Det er godt med valg
kamp hvert fjerde år; men til daglig
bør man tale fredeligt om tingene. Der
går for meget i skuddermudder, når
man slås, og det er kommunens borge
re ikke tjent med. Men ligesom der
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skal to til at skændes, skal der også to
til at forliges. Og hvem begyndte? Var
det kaninen?«
Politiassistent Chr. Hansen, der fyld
te 60, sagde: »Lyngby er dejlig at være
politimand i. Borgerne er så flinke og
sobre, og mange af de sørgelige ting,
man ser i storstaden, f.eks. husspektak
ler og drikkeri, findes praktisk taget ik
ke herude i kommunen«.

Lyngby-Taarbæk fik borgmester
Den 1. oktober fik sognerådet navne
forandring til kommunalbestyrelse, og
sognerådsformanden fik titlen ændret
til borgmester. I henhold til Indenrigs
ministeriets nye bestemmelser om om
egnskommunernes styreform blev der
oprettet ligningskommission, økonomi
udvalg m.v.; men i Lyngby-Taarbæk øn
skede det konservative flertal ikke ma
gistrat. Man ville undgå lønnede rådmænd.
Kaj Kramer Mikkelsen, der var ble
vet socialdemokraternes ordfører efter
Nørgaards totale udtræden af sognerå
det kort forinden, var stærk tilhænger af
at få magistrat og sagde selvironisk, at
når Fenneberg nu skulle kaldes borg
mester, kunne der vel også nok blive en
titel til ham! Han måtte nøjes med den
trøst, at han og Axel Løvdal nu var vi
ceborgmestre.
I samme måned godkendtes endelig
planerne til det nye posthus over for
Lyngby Jernbanestation, som snart står
færdigt, og i Kommunalbestyrelsen
foreslog socialdemokraterne, at kom
munen skulle bygge en ejendom med

I 1952 skiftede sognerådsfor
mand Paul Fenneberg titel og
blev borgmester. Ved kommu
nalbestyrelsesmødet den 11. ok
tober 1954 overrakte fabrikant
dr. Bøje Benzon ham LyngbyTaarbæk Kommmunes nye
borgmesterkæde. Kæden var
skænket af 58 foreninger i
Lyngby-Taarbæk, hvis navne er
indgraveret i kædens enkelte
led, og Bøje Benzon optrådte
som ordfører for indsamlings
komiteen.
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100 særligt billige lejligheder til den
ungdom, der ønsker at sætte bo. For
slagsstillerne ville lade egne ingeniører
udarbejde et projekt. Hvad der videre
er blevet af dets skæbne er indhyllet i
tavshed.
I november blev Lyngby Kunstfore
nings store vellykkede udstilling »Lyng
by Kunstnere« afholdt på Rådhuset.
Der kom i alt 7000 gæster. »LyngbyTaarbæk Bladet« fandt den borger, der
havde boet længst i kommunen. Det var

den 86-årige fhv. arbejdsmand Erik Ni
elsen, Toftegærdet 2. Han var enke
mand og klarede sig selv. Socialdirektør
Clausen havde spurgt ham, om ikke han
ville over i alderdomshjemmet »Lyk
kens Gave«, men den 86-årige svarede:
»Der kan jeg komme, når jeg bliver
gammel engang«.
Debatterne om den projekterede
Omfartsvej blev heftigere og heftigere,
Lyngby Taxa fik radio i vognene, fruer
ne Bodil Ipsen og Lilly Broberg medvir-
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Juletræet på Lyngby Torv i 1937, set fra Lyngby Hovedgade. Rådhuset er endnu ikke opført, og i baggrun
den ses oplyste vinduer i husrækken langs Jernbanevej.
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kede i midnats-mik i »Lyngby Bio« til
fordel for Grønlandsindsamlingen, det
blev vedtaget at bygge fire kollektivhu
se i Sorgenfri, og året sluttede med, at
byens juletræ fyldte 25 år.
Udbygning af veje, jernbaner og skoler
I 1953 forlød det, at ca. 40 huse skulle
falde for Omfartsvejen. Grundejerne
samledes til orienterende møde med
amtsvejinspektør Valeur-Meller. Virum
fik endelig sit eget apotek i en ejendom,
der nærmest er et »sundhedscenter«
med specialister, praktiserende læger,
tandlæge, massører osv.
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Og kommunen måtte trods det store
overskud låne 4 mill. kr. Bl.a. skolebyg
geriet krævede kapital.
Den energiske unge Lyngby-kommunalpolitiker Aage Hastrup fik Cavlingprisen, den eftertragtede kollegiale hæ
dersbevisning, og Gladsaxe gik efter
lang tids tøven endelig med til at delta
ge i Mølleå-planen.
Lyngby-Taarbæk Kommune tilbød
København 7 mill. kr. kontant for are
alerne ved Fortunen, Hjortekær og
Lundtofte; men købene er ikke gået i
orden, da overborgmester H. P. Søren
sen selv efter et eventuelt salg ikke vil

slippe en tøddel af sin dispositionsret.
Af samme grund er Statsbanerne sure
på Lyngby-Taarbæk Kommune og tru
er med at opgive Lundtoftebanen.
Hvis ikke Lyngby-Taarbæk vil fylde
Lundtoftesletten med etagebyggeri, er
der ikke opland nok for banen, siger
man.
Kommunen bevilgede 3 mill. kr. til et
nyt statsgymnasium i den nordlige del
af Lyngby-Taarbæk og vedtog, at der
inden 1958 skal bygges nye kommune
skoler på Fuglsanggårdens jorder og
mellem Fortunen og Hørsholmvejen.
I marts var Lyngby-Nærum Banens 3
mill, kr.s udvidelse gennemført. Men
mere følger. Stationen i Nærum nedri
ves, saa Egevang bliver endestation i
den kant, og i Lyngby bygges nye remi
ser, værksteder etc.
Borger nr. 50.000
Og så er vi vist efterhånden kommet så
langt frem i tiden, at det, der videre er
sket, ikke er historie, men selve NU
ET. Lad os slutte de hundrede spredte
glimt fra »Lyngby-Taarbæk Bladet«s
25 år med at rette erindringens kamera
mod den septemberdag i 1952, da bor
ger nr. 50.000 fødtes i vor kommune.
Det er ganske ligegyldigt, om borgeren
med det runde tal er unge frk. Trier fra
Virum, som borgmesteren besøgte på

fødeklinikken og overrakte en spare
kassebog, eller den lille pige, som jor
demoder fru Rosendahl hjalp til ver
den hos gartner Meidahl. (Da der kun
ne være tvivl, fik denne sidstnævnte lil
le dame også en sparekassebog på 500
kr. Denne gang var det dog Arbejder
nes Fællesorganisation, som var give
ren).
Det afgørende er, at Lyngby-Taar
bæk Kommune nu var blevet stor, og at
man landet over havde bemærket det.
Og i dag, kun to år efter, er vor by al
lerede ved at nå borger nr. 55.000. At ud
viklingen ville fortsætte med en sådan
hast, havde ingen turdet tro dengang.
I dag ved man, at byen vil vokse med
stadig større og større fart lang tid frem
over. Nye industrier sikrer sig plads
inden for vor kommune, og de gamle,
der er i forvejen, udvider på kraft.
Også de folk, der søger bedre lejlig
heder eller tænker på at bygge eget hus,
er interesseret i Lyngby-Taarbæk-Virum-Sorgenfri.
En driftig og energisk handels- og
håndværkerstand samt dygtige folk i
byens råd og forvaltning står parate til
at løse de mange opgaver, der trænger
sig på under en så voldsom vækst. Også
den lokale avis har forberedt sig. Den
er et uundværligt led i hele denne impo
nerende udvikling.
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Register
Registeret gør ikke krav på fuldstændighed, idet en række uvæsentlige stednavne er udeladt. Navne på lo
kaliteter udenfor Lyngby-Taarbæk Kommune kan ikke forventes at være optaget i registeret.

Ahlhage (feriekoloni) 103
Akacievej 153
Akademivej 139
Alexandrine (dronning) 155,165
Alhambra (Dyrehavsbakken) 3,4,7
Alkazar (Dyrehavsbaken) 5
Allerød Harmoniorkester 112
Amager Radio 119,120,121
Andersen, Erik 110
-, Kurt Ferré 79,81,82,90-91,
98,100,111-12
-, Oda 155
-, Sofus 145
Andresen, Hans E. 165
Angmagssalik Radio 129
Anthony, Lilly 16-17
AOF 141
Apostolsk Kirkes Nærradio 140
Arbejdermuseet 21
Arbejdernes Fællesorganisation 171
Arli, Lotte 5
-, Søren 5
Arskog, Niels Peter 139
ASA 150-51
Askim 161
- Guttemusikkorps 106
Atlas 113
Atlung, Gunnar 40, 44
Auken, Svend 68-69, 71
Bagsværd Sø 116
Bagsværdvej 117,149
Bak, Karen Margrete 67
Baker, Josephine 99
Bakken: se Dyrehavsbakken
Bakkens Hvile (Dyrehavsbakken) 5
Bazooka Radio 141
Beaulieu, Villa 59, 60, 65, 68
Bellevue 3, 53, 54, 55, 56
I/S Bellevue Strandpark 53, 54
Benedikte (prinsesse) 97
Benzon, Bøje 59, 60, 69, 169
-, Else 69
Berdino, Arne 18, 19
-, Benny 18
-, Jytte 18
Berg, K. A. 140
Berggreen, Ellen Margrethe 39,
42, 44-45
Bertelsen, Aage 167
Berthelsen, Einar V. 155
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Big Blue Band 112
152,158,170
Bio Lyngby 152,
158,170
»Birkeris« (orkester) 112
Birkestien 147
Blechingberg, Carl 115
Bleggården 162
Blomgren, Benjamin 140
Blomsterberg, E M. 42
Blåvand Radio 138
Bo, Alf 34, 42
-, Anne Marie 42
Boesgaard, Eric 56-57
Boligministeriet 61
Bombegrunden (tidligere Taarbæk Strandvej 40) 53, 54, 55
Bondebyen 152
Bornebusch, Gerdth 67
Brede 48,49,114
- Fabriks Skole 33
- Idrætshus 153
-Klædefabrik 33
- Spisehus 33
Bredelille 153
Broberg, Lilly 27, 169
Brock Jensen, Harry 163
Brohus (Lyngby Hovedgade 9A)
157
Bruhn, Arne 40
Brøndsted, Georg K. 36-38,42,50
Buddingevej 148, 159, 167
Burmeister & Wain 9
Børgesen, Miska 40
Calvert, Eddie 83
Carlsberg 167
Carlsen, Lone 40
Carlshøj Børnegård 168
Carlshøjvej 81
Caroline-Mathilde (prinsesse) 157
Carstensen, Svend 119
Cavling-prisen 170
Christensen, Hans Henrik 71
-, Aage Thorning: se ThorningChristensen, Aage
Christian IX 116
-X 155,162
- (prins) 22
Christian X’s Allé 148, 149
Christian Winthers Hus 68
Christians Sogn 141
Christiansen, Hans 95

Christianskirken 46,140,154
Cirkus Arena 18, 19
-Arli 5
- Revyen 6
- Varieteen 18
Cirkusmuseet 5, 8
Clausen, Palle 23
-, Thomas 23
-, Tina 22-23
-,V.J. 169
Cottageparken 52, 54, 55
COWI 70-73
Daimi 29
»Dana« (havundersøgelsesskib) 120
Danmark (Dyrehavsbakken) 5
Danmarks Naturfredningsfore
ning (DN) 51,52,54,55,57,
58, 62,71,72
- Radio (DR) 111,117,119, 125,
139,141
- Tekniske Museum 117
Dannemand Jensen, Aage 42
Dansk Amatør Orkesterforbund
95,102
- Etiketvæveri 83
- Musikerforbund 88
DFDS 105, 106
Drackenberg, Charles 42
DSB 60, 69, 70, 171
DTU 115,116
Dybkjær, Lone 65
Dyrehaven 44, 51, 52, 54-58, 62,
67, 70
Dyrehaveudvalget 55, 57, 62
Dyrehavsbakken 2-32 passim,
55,56
Dyrlund Vestergaard, Niels Chr.:
se Vestergaard, Niels Chr. Dyr
lund
Egeløvsvej 153
Ege vang Trinbræt 171
Egnsplanudvalget 53, 54
Eisner, Ib 30
-, Jeppe 30
-, Morten 30
Elisabeth (prinsesse) 157
Elswing, Niels 25
Emborg, Willy 165
Eremitagesletten 55, 68, 70
Eremitageslottet 57, 63, 97

Erhard, Aage 162
Eriksen, Ole Søe:
se Søe Eriksen, Ole
Ermelunden 146
Erndal, Helge 133
Falck 18-19
FDF 79
Fenneberg, Paul 80,159, 163-64,
165, 166, 167, 168,169
Ferré Andersen, Kurt: se Ander
sen, Kurt Ferré
Fhær Larsen, Jan 40
Figaro (Dyrehavsbakken) 5
Fischer, Leck 168
Flamingo-Film 162
Flemming, Kurt 18
Flensborg, Holger 148
FN 125
Fog, Johannes 167
Folkekirkens Nødhjælp 143
Fona 154
De Forenede Rutebiler 166
Forman, Else 42
Fortunbyen 81, 160, 166-67
Fortunen 48,170, 171
Frausing, Leif 79, 89, 91-93, 98,
112
Frederik IX 27-28, 32
Frederiksberg Kommune 53
Frederiksdal (gods) 148
- Slot 49, 50
- Telefoncentral 154
Frederiksen, A. 148
-, Carla 148
Fredningsnævnet 52, 53, 58
Fredningsplanudvalget for Køben
havns og Frederiksborg amter
62-63
Fredningsstyrelsen 61,62,63
Frilandsmuseet 148
Friluftsscenen (Dyrehavsbakken)
12, 23, 28, 30
Frisko (klovn på Dyrehavsbakk( »
3,4
Fritzbøger, K. R. 167
Frobenius & Sønner, Th. 165
Frode-Jensen, Niels Chr. 7
Fuglsanggård 171
Furesøen 49
Fæstningskanalen 146
Galle, Jørgen 38, 41
Gammel Bagsværdvej 149
Gartnersvinget 160
Geide, Johanne Margrethe 35
Geluk, D. 165

Gentofte Kommune 53, 65
Gervasius, William 18
Glade Gøglere
(Dyrehavsbakken) 5
- Hjul (Dyrehavsbakken) 6
Gladsaxe 30
- Kommune 170
Godthåb Radio 127
Gothenborg, Inge 41
Gottfried, I. K. 79
Gregersen, Ole 110-11
Groth Rasmussen, Ib 18
Grunnet, Niels 125
Det Grønne Område (avis) 140,
141,142, 143,145-71
Graae, Ebbe 110,111
Gudmundsson, Asgeir 145
Gustav 6. Adolf 166-67
Hagerup, Kirsten 41
Handler, Ilse 38
Hansen, Andreas 140
-, Chr. 168
-, Gunnar (Gunnar Nu-Hansen)
126
-, Hans 140
-, Henning 74
-, J. Stig: se Stig Hansen, J.
-, Jeppine Kristine: se Miss Flo
rens
-, Jesper Wilhelm: se Wilhelm
Hansen, Jesper
-, Johannes 163
-, Knud 134
-, Leo 152
-, Mogens 38, 41
-, P. V. Modeweg: se ModewegHansen, P. V.
-, Svend (forvalter) 163
-, - (frugthandler) 163
-, Thorkild 41
Hareskovbo 50
Harkjær, Ole 61,63
Harvald, Bent 36, 38, 41, 45, 47,
49
Hasløv & Kjærsgaard 73
Hastrup, Aage 170
Havnehytten 97
Havslunde 59, 60
Hegel, Frederik 74
Hegnslund 73, 74
Hemmingsen, Inga 41
Henrik (Prins) 32
Hjemmeværnsorkester
København 112
Hjortekær 57, 114,170

Hjortekærsvej 155
Hoffmeyer, Lillian 148
Hofmann, Kai 160
Holm, Dagmar (»Trille«) 42
-, Otto 60
Holmblad, N. E. 119
Holmegård 153
Holmeparken 153
Holst, Henning 141
Holte 168
Holten, Niels Erik 40
-, Ole 39, 40, 44
Hotel »de France« 168
- Rustenborg 146, 148, 158, 162
Hovedstadsrådet 63, 65, 67
Huddinge 161
Hurlumhej (Dyrehavsbakken) 6
Den Hvide Hest
(Dyrehavsbakken) 5
Det Hvide Palæ 157
Hvidmark, Inge 40
Hyldehavehusene 161
Høje Skodsborg 52, 53, 58, 75
»Høje Taarbæk« 52, 53, 77
Hørsholmvejen 171
Iliona: se Tribini Nielsen, Gudrun
Ingolf (prins) 22
Ipsen, Bodil 169
Irving, Erling 141,143
Iversen, Ingeborg 34, 36, 37-40,
44-47
Jacobsen, Arne 53
-, Ellis 140,141, 142
-, Johan 161
-, Mimi Stilling 140
Jensen, Asger Tage:
se Tage-Jensen, Asger
-, Ellen Stryg: se Stryg Jensen,
Ellen
-, Elsebeth 40
-, Frode: se Frode-Jensen
-, Ingrid 42
-, Johan (»Kanon-Jensen«) 44
-, P. L. 116,118
-, Poul 83
-, Aage Dannemand: se Danne
mand Jensen, Aage
Jernbanevej 158, 159, 170
Jerrild, Asger 162
-, Holger 160,161
Jonstrup Statsseminarium 95,111
Juhl, Karen Westerbye: se Westerbye-Juhl, Karen
Justitsministeriet 8
Jægersborg Hegn 52, 53, 54, 55
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Jægersborg Strandpark 51
Jørgensen, Anker 140
-, Arne Riemer: se Riemer Jør
gensen, Arne
-, Henrik 70
-, Keld 31
-, Martin Kaalund:
se Kaalund-Jørgensen, Martin
-, Ossian 40, 49
-, Viggo 42
Kalundborg Langbølgesender
126
»Kanon-Jensen« se Jensen, Johan
Karstensen, Katharina (Käthe)
40
Kildesøen 3
Kino Teatret (Lyngby Kino) 14647
Kjær Knudsen, Erling: se Knud
sen, Erling Kjær
Klampenborg 7,14, 52, 53
- Badehotel 52
- Vandkur, Brønd og Søbadean
stalt A/S 52
Klampenborgvej 154,159,160,
161, 167
Klindt-Sørensen, Anna 12
Knud (prins) 21-22,155, 157,165
Knudsen, Erling Kjær 115-38
passim
Kobroen 150
KODA 88
Koefoed, Jørgen 40, 44, 45, 49
-, Niels 79, 80-81, 83-85, 99-100,
111
Kollund 46
Kommunebygningen 155
Den Kongelige Ballet 111
Det Kongelige Bibliotek 112
Kongens Nytorv 47
Kongevejen 148,153, 157
Kongevejens Skole 114
Konow, H. J. H. H. 60
Konow, Villa 59, 61
Konservative, De 155,163-65
Kramer, Charles 4
-, Fritz 4
-, Poul 4
- Mikkelsen, Kaj 168
Kramers Varieté (Dyrehavsbak
ken) 4
Kramsvad 163
Krøyer, N. T. 146
Kulturministeriet 61, 140
Kure, Bodil 37, 42

174

Kystbanen 58
København Radio 121
Københavns Amt 53
- Amts Avis 154,156,160
- Kommmune 53,165-66,170
- Sporveje 166
Kaalund-Jørgensen, Martin 161
Labri, Professor:
se Professor Labri
Landmandsbanken 119
Larsen, Buster 27
-, Henning Martensen: se Martensen-Larsen, Henning
-, Jan Fhær: se Fhær Larsen, Jan
Laubmann, Holger 25
Lauritzen, Lau (jr.) 158
Lemche, Johan 163
Lieberkind, Ingvald 29
Lindegårdsskolen 81
Lindevangen 153
Lindevangens Haveby 153
Lippert, Anni 160
-, Aage 160
Livgarden 79, 83, 87, 89,109-10,
118
Louisevej 161
Lund 45
Lund, Erico 16-18
Lundqvist, Axel 146
Lundtofte 57,81,85,88,113,
114,170
- Skole 79, 80, 81, 85, 89, 90-91,
100,106,109-10,111,113,114
- Skoleorkester: se Lundtofte
Skoles Musikkorps
- Skoles Fond 87
- Skoles Musik- og Tamburkorps:
se Lundtofte Skoles Musikkorps
- Skoles Musikkorps 79-114
- Sogn 141
Lundtoftebanen 171
Lundtofteparken 81,82,94-95,
113
Lundtoftesletten 171
Lundtoftevej 161
Lybecker, Troels 31
Lykkens Gave 169
Lykketoft, Mogens 71
Lyngby 171
-Boldklub 161
- Cycle Club 165
- FDF Brassband 112
- Flyveplads 152
-Folkeblad 145,160
- Folkepark 92, 95, 159, 160

- Garden: se Lundtofte Skoles
Orkester, 83, 88, 97,108,110
- Gasværk 154,156
- Hornorkester 79,112
- Hovedgade 39, 83,149,152,
154.157.158.159.170
- Katolske Kirke 153
-Kirke 155,165
- Kunstforening 169
- Lokalstation 33
- Nærradio: se Radio Mølleå
- Omfartsvej 169, 170
- Politistation 166,167
- Port 149
- Private Skole 165
-Radio 115-38
- Roklub 146
- Rådhus 49-50,154,155,156,
158.166.169.170
- Sogn 141
-Sognegård 141,142
- Sportsflyveklub 152
- Stadion 95, 96,161
- Station 168
- Statsskole 33-50, 148
- Storcenter 154
-Sø 97
- Taxa 169
- Telefoncentral 125
- Tidende 145,146, 147, 150
- Torv 145,151, 157-58, 159, 160,
162, 170
Lyngby-Gentofte Sangforening
152
Lyngby-Gruppen 167
Lyngbygård 158
Lyngby-Nærum Jernbane:
se Nærumbanen
Lyngby-Taarbæk Aftenskole
(LTA) 141
- Badeanstalt 149, 156-57
- Bladet 49, 145-71,
se også Det Grønne Område
- Kommunalbestyrelse 168-69
- Kommune 53, 57, 65, 67, 72, 80,
83,87, 89, 97, 114 139, 145,
147, 154, 170, 171
- Kommunes borgmesterkæde 169
- Kommunes Ungdomslederpris
109
- Sogneråd 148, 149, 151, 154-55,
156, 158-59, 161, 163-165, 168,
169

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv 25,
37, 41,42, 79,114,147,149,
150,151,152,153,154,155,
157,158, 159, 161,164, 166,
167,169,170
Løvdal, Axel 168
Madsen, E M. 33
-, OlufJ. 42
Madssen, E Steen 130
Maroc (chimpanse,
Dyrehavsbakken) 7
Martensen-Larsen, Henning 51,
52, 55, 61
Matzen, Immanuel 45
Meidahl Nielsen, Adler 171
Melagervej 166
Meller, S. Valeur:
se Valeur-Meller, S.
Mester Jakel (Dyrehavsbakken)
6, 21
Methling, Finn 168
Miaz, Mr. & Mrs.
(Dyrehavsbakken) 25
Mikkelborg 63
Mikkelsen, Kaj Kramer: se Kra
mer Mikkelsen, Kaj
Miljøministeriet 71
Miss Florens (Jeppine Kristine
Hansen) 4-5
Modeweg-Hansen, P. V. 42
Moesgaard, J. M. M. 34, 42
Mohr, Ulla 38,41
Molly (hund, Dyrehavsbakken)
13-15
Montmartre (Dyrehavsbakken) 5
Mouridsen, Vagn 152
Munk, Kaj 160
»Mutter Berggreen«:
se Berggreen, Ellen Margrethe
Müller Olsen, Carl 41
Møller og Grønborg 67
Møller, H. Nøhr:
se Nøhr Møller, H.
-, Ib 67
-, Max 42
Møllevangen 72
Mølleåen 51,70, 147
Mølleåplanen 170
Mønsted, Otto 60
Mårtensson, Tarquini 67
Nationalmuseet 12
Nejrup, Hans 91,93
Nielsen, Adler Meidahl:
se Meidahl Nielsen, Adler

Nielsen, Chr. Jørgen (Professor
Tribini, se denne; 4, 25)
-, Christian Jørgen
(Professor Tribini) 27;
se Professor Tribini
-, Erik 169
-, Helge 85
-, Jens 65
-, Thomas 65
Nissen, Vilhelmine 38, 40
Nybrogård 115
Nybrovej 117
Nydahl, Peter 42
Nærum 171
Nærumbanen 33,145,147,171
Nøddebo, Villa 65, 68
Nøhr Møller, H. 133
Nørgaard, Ingvar 49,149, 150,
151, 155,156, 157, 158-59,162,
163-65,166, 168
-, Ivar 38,41,47,48,49
Odd Fellow Palæet 21
Olsen, Bent 89-90
-, Carl Müller:
se Müller Olsen, Carl
Omfartsvejen 148, 161
Oppermann, A. 72
Ordrup 7
Ottzen, Johannes 163
Overfredningsnævnet 52, 58
Pallas Dancing Band 146
Passer, Dirch 26-27, 29
Pedersen, Bent 79,84,87,88-91,
95, 103,105,106, 107-09, 114
-, Gunnar 119
-, Leif 93
-, P. O. 115-16,118,119
Peter Lieps Hus 14, 31
Petersen, Leif 139-43
Pjerrot (Dyrehavsbakken) 5
»Poeten«: se Sørensen, Poul
Politiken (avis) 150
Polyteknisk Læreanstalt: se DTU
Post-og Telegrafmuseet 118
Post- og Telegrafvæsenet 119,122
Poulsen, Carl Vilhelm 40
-, Grethe 79, 113
-, Valdemar 115,118
Pressens Radioavis 119
»Prinsesse Zipora«
(Dyrehavsbakken) 9
Prinsessestien 48
Prior, Axel 42
Professor Labri 7, 27
- Tribini 2-32 passim

Promenaden (Dyrehavsbakken) 5
Radio Lyngby 140
-Mølleå 139-44
-XFM 141
Radiomarken 115
Raft, Carsten 160
Rasmussen, Eva Smidt:
se Smidt Rasmussen, Eva
-, Gert 87
-, Hjalmar 119,133
-, Ib Groth:
se Groth Rasmussen, Ib
Rastrup, J. A. C. 146
Raunkiær, Chr. 55
Reersø Radio 122,133
Reichardt, Poul 158
Renée, Lisa 32
Richard (prins) 97
Riemer Jørgensen, Arne 141
Ringsted 45
Rosendahl, Christiane 171
Rosenhaven (Dyrehavsbakken) 5
Rosenstand Thomsen, I. J. 166-67
Den Runde (Dyrehavsbakken) 5
Rødehus (Chr. Winthers Hus) 68
Rønne Radio 138
Raadvad Skole 114
Saga Film 26
Sahlberg, Ingvar 31
-, Lissen 31
Schack, Ludvig 18
Schjerbeck, Jørgen 38
Schlüter, Poul 140
Schulin, Christian 49
-, Johan 49
-, Johanne 49
-, Sigismund 49
-, Vilhelm 38,41,49
Schultz, Svend S. 151
Schønberg, Ib 6,7
Seifert, C. L. 83
Selvejer, Troels 38,41,49
Sigersted, V H. 166
Sigtryggsson, Sigurô ur 41,45,
46, 49
Sjællandske Livregiments
Tamburkorps 112
Skagen Radio 130, 133, 138
Skamlebæk Radio 121, 127,133
Skat-Rørdam, Karsten 167
Skjerbæk, O. 168
Skodsborg 44, 63
- Badehotel 48
-Park 75,76
- Sanatorium 75, 76, 78
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Skodsborg Søbad, A/S 52
Skodsborgvej 153
Skov- og Naturstyrelsen 68, 71
Skovgaard Herremagasin 82, 83
Den Slesvigske Sten 56
Smidt Rasmussen, Eva 40
Smidth, Tove 33-50
Social-Demokraten (avis) 151,154
Socialdemokratiet 163-65
Solgården 167-68
Sommerlyst (Dyrehavsbakken) 5
Sorgenfri 170, 171
-Slot 157
- Sogn 141
- Trinbræt 147
Sorgenfrigårdskvarteret 147
Sorgenfrigårdsvej 167
Soya, C. E. 152-53
Springforbi 51-78
-, Villa 58, 59, 60
- Station 56, 58, 60, 63, 70
Springforbiplanen 51-78
Springforbivej 69
Sprogøe, Ove 26
Stades Krog 142
Starmount 166, 167
Statens Forstlige Forsøgsvæsen 72
Statsministeriet 58, 61
Statsradiofonien:
se Danmarks Radio
Stauning, Th. 51,58,71
Staunings Plæne 53
Steen Madssen, E:
se Madssen, F. Steen
Steenholt, Axel 33, 38
-,Poul 33
-, Tove: se Smidth, Tove
Stege, Rigmor 42
Stengården (Virum) 162
Stig Hansen, J. 79-80,81,109,
114
Stilling Jacobsen, Mimi:
se Jacobsen, Mimi Stilling
Stokkerup, Villa 59, 60, 69, 73
Storch, Jørgen 162
-, Karla 162
Store Nordiske Telegrafselskab,
Det 119
Strandmøllebakken, Villa 68
Strandmøllekroen 56,58,61,63,
69, 74, 75
Strandmøllen 55, 56,57, 58, 63, 70
Strandparken: se Springforbi
(Strandpark)
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Strandpromenaden (Springforbi)
69-73
Strandvejen 55, 58, 62
- 855 (villa) 73
Strandvejsgasværket 154, 155
Struckmann, Erick 51,52,58
Struckmann-Parken 54, 63
Stryg Jensen, Ellen 161
Strøget 90, 94, 95
Strøyberg, Ole 34, 38, 41, 44, 46
Søe Eriksen, Ole 41
Søllerød Kommune 52, 139, 141,
147
Sønderjyllands Symfoniorkester 87
Sønderlund, Oluf 37, 42
Sørensen, C. Th. 53-54, 55, 69
-, H. P. 170-71
-, Kirsten 140
-, Poul 168
»Tabu og Tamara« (sabelslugere,
(Dyrehavsbakken) 9
Tage-Jensen, Asger 61, 63
Teglbjærg, Knud 41
-, Rasmus 80-81
Teltholderforeningen
(Dyrehavsbakken) 7, 32
Thomas, Karen 145
-, Viktor 145
Thomsen, Oluf 37, 39, 42
-, Thormod 80
Thorning-Christensen, Aage 52
Thrane & Thrane 135
Thyssen, Hans 42
Tivoli 29,44, 111
Tivoligarden 84-85, 97
Tjærby, John 89
Toftebæksvej 154
Toftegærdet 169
Torfing, Henning 41, 44
Toubroe, Erik 109
Trepilelågen 51,57
-, Villa 59, 60
Trepilevej 56,69,70,71,75,77
Tribini, Professor: se Professor
Tribini
-, Aase (Clausen) 2-32
- Nielsen, Gudrun f. Jensen
(Iliona) 3, 4, 6, 8, 13, 18,21,
23, 25, 27
--Jørgen 3, 5, 6, 7, 10, 11,13,
15, 18, 27
Trier, Eva 171
»Trille«: se Holm, Dagmar
Trongårdsskolen 90, 112

Tuborg Musikforening 112
Tvendehus 70
»Tøjeksperten« (H. Willadsen) 83
Taarbæk 51, 53, 54, 56,171
- Havn 56, 95
- Kirke 97, 98
- Sogn 141
- Strandvej 53
Taarbæklund, Villa 66, 68
Ulrikkenborgvej 148, 149
Valeur-Meller, S. 170
Vanda 161
Varde Garden 103
Varieté Alhambra
(Dyrehavsbakken) 3, 4,7
- Alkazar (Dyrehavsbakken) 5
Vestergaard, Niels Chr. Dyrlund
54-55
Vestfronten Radio 120,121, 125
Vestskoven 57
Vinkelvej 166,167
Vintappersøen 148
Virum 153, 156, 158, 160, 162,
168, 171
- Apotek 170
-Fødeklinik 171
- Sogn 141
Værslev, Erling 140
Wagner, Siegfried 162
Wang, Carl C. 42
Wellejus, Karen 40
Westerbye-Juhl, Karen 68
Wienerbyen 153
Wilhelm Hansen, Jesper 140,143
Willadsen, Harald 83
Willumsgaard, Aase 38, 41
Wilmann, Preben 55-56
Winther, Christian (digter) 68
-, - (journalist) 125
Woels Forlag 148
Waage, Klaus 51,63-77
Zimsen, Bente 41
Ældreklubbernes Samvirke 65
Øresund 51,52,56,57,58, 167
Ørholm, P. 148-49, 150
Ørnskov, Kai-Aage 65
Ørting, Per 41
Østergaard, Lise 140
Aarhus Katedralskole 167
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