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Sorgenfris historie

Niels-Kristian Petersen
Sorgenfris historie

Bydelen Sorgenfri er af nyere dato, da området 
tidligere hørte til Virum-bydelen, hvis planlæg
ning blev sat i værk i begyndelsen af 1930’eme. 
Lyngby-Taarbæk Kommune købte jorden fra de 
to gårde Den gule Gaard/Kærgården og Fuglsang- 
gård. Jorden til de to gårde lå på begge sider af 
Nordbanen fra 1864. Men udbygningen kom først 
rigtig i gang efter Anden Verdenskrig, og i et hur
tigt tempo, og jorderne under gårdene i Virum snart 
var udstykket, så udbygningen søgte mod syd. Her 
var kun enkelt større gård Hummeltoftegård samt 
landbrugsjord under Frederiksdals Avlsgård under 
Frederiksdal slot 225 hektar, nemlig de nu ubebyg
gede arealer Møllemarken og Virummarken ned til 
Furesøen. Det hele var tidligere benævnt Virum, 
navnet Sorgenfri var knyttet til det kongelige slot.

Men da området fik egen kirke, brugte flere og 
flere navnet Sorgenfri, når de blev spurgt: Hvor 
bor du? Vi er i Lyngby-Taarbæk Kommune, der i 
kirkelig forstand hedder Kongens Lyngbys Provsti, 
Helsingør Stift. Provstiet huser i dag 6 kirker Lyng
by Kirke, Taarbæk Kirke, Lundtofte Kirke, Virum 
Kirke, Christianskirken og Sorgenfri Kirke, listet 
efter alder. Kirkerne betjener i 2020 en befolkning 
på ca. 56.000 personer, hvoraf ca. 80 % er medlem
mer af Folkekirken.

Hvornår kommer der så en kirke i Sorgenfri? 
Området tæt på Kongens Lyngby med den smuk
ke 1100-tals kirke beliggende ved et vadested over 
Mølleåen, måske et vi. Højt på en bakke langt fra 
de andre ældre kirker, som mod syd i Gentofte 
Sogn og nord i Rudersdal (Søllerød) Sogn. Så af
stande for de dengang få folk, som boede ud på 
landet, var store, hvis kirkelige handlinger, ud over 
de overhøringer, der forgik i hjemmet, skulle afhol
des. Man skulle gå mange kilometer ad Virum Kir
kesti og Kongevejen for at deltage i gudstjeneste, 
dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

Vi skal et godt stykke ind i 1900-tallet før der 
bliver bygget nye kirker her i lokalområdet. Und
tagelsen er dog Taarbæk Kirke fra 1864, også kal
det Skovkapellet, der fik egen kirkegård i 1905 og 
eget kirkesogn i 1906.1 tiden inden en filialkirke til 
Lyngby Kirke, det vil sige at præsterne ved Lyngby 
Kirke også var præster ved Taarbæk Kirke. En stor 
del af pengene til kirkebyggeriet blev givet af indu
strimanden C.F. Tietgen (1829-1901), som havde 
sommerresidens i Taarbæk. Han ligger selv begra
vet ved Lyngby Kirke. C.F. Tietgen ejede kirken til 
kort før sin død, hvor han forærede den til Lyngby 
Kommune, først Lyngby-Taarbæk Kommune fra 
1909.

Det voldsomt stigende befolkningstal i områ
det nord for København medførte ønsker om egen 
kirke forskellige steder i Lyngby-Taarbæk kom-
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Sorgenfris historie

mune. Snart blev der dannet kirkekomiteer. Kort 
tid efter Første Verdenskrig var den første kirke 
på tegnebrættet, og allerede i 1921 var Lundtof
te Kirke og præstegård bygget, samt en kirkegård 
anlagt. Sognet blev dog først adskilt fra Lyngby 
Sogn i 1932.

Derefter gik det stærkt. 1 1930’erne så en kirke
komite Virum dagens lys. Kirkeministeriet har set 
på afstandene i Lyngby Sogn og ifølge en skrivelse 
fra 1932, er det blevet opdelt i tre distrikter med en 
præst til hvert område. I Virum området blev det 
præsten P.V. Høier, der var præst fra 1932-1975. 
Allerede fra 1921 var man begyndt at holde guds
tjenester på den nybyggede Virum skole fra 1920

med adgang fra Parcelvej. Men de vigtige kirkelige 
handlinger som dåb, begravelse m.m. foregik sta
digvæk i Lyngby Kirke, da lokalet på Virum skole 
ikke var indviet. Alle skulle en tur ad Virum Kirke 
Sti til Lyngby.

En egentlig kirkesag startede først op i oktober 
1934. En grund i nærheden af Kollelevmose blev 
købt og det første spadestik blev taget i november 
1937. Kirken blev bygget, men da det kneb med 
pengene, blev der kun råd til at møblere krypten 
med de gamle møbler fra det nedrevne Missions
hus i Virum. Indvielsen af krypten fandt sted 30. 
juni 1940.

Udsigten fra det sydlige højhus mod Omfartsvejen, Breidablik. Sydtorvet er endnu ikke bygget. Foto Torben 
Dragsby. 9.august 1961.
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Sorgenfri Kirkekomite
Befolkningstallet i Virum Sogn, især i den sydli
ge del, var fordoblet på et ti år. Det var området 
omkring Sorgenfri Station fra 1936, der voksede 
gevaldigt, så allerede få år efter, at Virum Kirke 
var blevet et selvstændigt sogn i 1942, dukkede der 
tanker op om endnu et kirkebyggeri i dette område. 
Det var især Frede Bonde Petersen, kaldskapellan, 
der mellem præsterne ved Virum Kirke fra 1943 
blev tilknyttet initiativtagerne til kirkekomiteen i et 
samarbejde med en kreds af beboere. Der skulle gå 
næsten et tiår før det lykkedes.

Virum Sogns menighedsråd indkaldte den 16. 
januar 1952 til et offentligt møde i kirkens krypt, 
hvor bestående af et medlem fra Virum Menigheds
råd og brugere af den kommende kirke, blev ned
sat. Komiteen konstituerede sig med et forretnings
udvalg med følgende medlemmer: fuldmægtig H. 
Brodersen, ingeniør K. Christensen, maskiningeni
ør J. Grane, redaktør Aage Hastrup, direktør O. 
Hauch, forstanderinde G. Laursen, købmand Friis 
Nielsen og som formand Fr. Bonde Petersen. Straks 
begyndte man indsamlingen af midler til et kom
mende køb af en grund og selve kirkebyggeriet.

Et medlem af kirkekomiteen, nemlig direktør 
Oluf Hauch og hustru Carla Hauch, I.H. Mundtsvej 
- det først udstykkede område i Sorgenfri af Lyng- 
by-Taarbæk Kommune - havde i 1952 skænket, et 
areal omkring Prinsessehøj syd for Hummeltofte- 
vej på 10.000 m2, til Lyngby-Taarbæk Kommune. 
En klausul fulgte med gavebrevet. Et kommende 
byggeri på grunden skulle indeholde en børnein
stitution og en kirke. Lyngby-Taarbæk kommune

var villig til at overlade grunden til komiteen, men 
en større hindring end pengemidler var, at det ikke 
var muligt, at få tilladelse til bygning af nye kirker 
fra staten.

Kirkekomiteen begyndte alligevel at indkalde 
forslag fra forskellige arkitekter til et kirkebyggeri 
på vel nok en af de smukkeste byggegrunde i hele 
Københavnsområdet. Blandt de indsendte forslag 
var et, der særligt vakte stor interesse blandt, med
lemmerne. En femkantet kirke, udformet som en 
bispehue. Det var indsendt af arkitekt Tyge Hvass 
(1885-1963). Inden byggeriet gik i gang, skulle der 
gå endnu et tiår.

I mellem tiden var kirkekomiteen aktiv med at 
arrangere indsamlinger. Det foregik i samarbejde 
med de forskellige FDF, spejderforeninger og lo
kale foreninger, der afholdt basarer tre forskellige 
steder i Sorgenfri og Virum på samme tid. Bl.a. på 
den kommende kirkegrund, på Virum skole og for
samlingshuset, der lå, hvor det nu nedrevet Virum 
Posthus lå. Disse basarer indbragte et ret så stort 
beløb, hvilket var meget nødvendigt for, som årene 
gik, steg beløbet, der skulle bruges, når en ny fi
nansieringsplan var udarbejdet. I 1962 var budget
tet steget fra ca. 600,000 kr. til næsten 1.500,000 
kr. i løbet af denne 10-årig periode 1952-62.

Hvert år blev der sendt ansøgning til myndig
hederne om byggetilladelse, men hver gang fulgte 
nye afslag. I februar 1965 kom så omsider tilladel
sen, men da var Tyge Hvass død, så det blev hans 
nære medarbejder arkitekt John Mathiasen, der 
sammen med ingeniørfirmaet Ostenfeld og Jøns- 
son kom til at stå for færdiggørelsen.
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Loftet er støbt og færdigt i februar 1966. Foto Knud 
Christensen.

Så endelig den 11. september 1965, kunne byg
geriet gå i gang og en grundstensnedlæggelse fandt 
sted. De fire udvalgte til at lægge en grundsten 
blev konfirmand Søren Uffe Sørensen, borgmester 
Paul Fenneberg, biskop J.B. Leer Andersen og den 
kommende præst Fr. Bonde Petersen.

Med forskellige vanskeligheder undervejs i byg
geriet, bl.a. omkring støbningen af loftet på grund 
af den hårde vinter, blev 18. december 1966, dagen 
4. søndag i advent, hvor Sorgenfri Kirke blev ind
viet med højmessen kl. 10.

En procession af præster gik med biskop Leer 
Andersen, Helsingør Stift og stiftamtmand B. Ros
sel, Københavns Amt i spidsen. De bar kirkens bibel 
og de hellige kar ind. Biskoppen indviede kirken, 
hvorefter provst E. Hoppe indsatte Frede Bonde 
Pedersen, der havde været med hele den lange vej, 
som præst. Han holdt efterfølgende holdt indvi
elsesprædikenen. Fra Sorgenfri slot deltog prins 
Knud og prinsesse Caroline Mathilde. Indvielsen

var en tilløbsstykke blandt menighedens mange 
nye medlemmer, så det var nødvendigt, at man selv 
hentede et adgangskort på forhånd. Sorgenfri Kirke 
er den yngste i rækken af kirker i Lyngby-Taarbæk 
Kommune. I kirkelig forstand hedder det Sorgen
fri Sogn, Kongens Lyngby Provsti, Helsingør Stift. 
Inden amternes endelige nedlæggelse 31. decem
ber 2006 lied det Sokkelund Herred, Københavns 
Amt, Helsingør Stift. Bydelen Sorgenfri er oprin
deligt udskilt fra Virum og Lyngby Sogn, og i dag 
bor der ca. 6.500 personer.

Sorgenfri Kirke står på toppen af en skråning 
vis-a-vis bronzealderhøjen Prinsessehøj. Skrånin
gen er en del af et istidslandskab, som fører ned til 
en stor tunneldal, hvor nu Lyngby Sø og Lyngby 
Åmose ligger. Engang var det med udsigt over det 
åbne land, nu med tættere bevoksning, bl.a. skov, 
hvor nu Åmosen strækker sig. Der blev det valgt 
at bygge en kirke, som stod færdig i 1966. Kirke 
og sogn er udskilt fra sognene Virum og Lyngby, 
som bl.a. har måttet bidrage med området ”Virum-

Sorgenfri Kirke med Prinsessehøj. Foto 2017.
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gård”. Sorgenfri Kirke ligger i bydelen, som nu 
kaldes Sorgenfri, som før var kendt som Hummel- 
tofte. Kirken blev indviet i december 1966 og skal 
med sin facon og gule mursten give associationer 
til en bispehue, om end mange lokale også mener, 
at kirkebygningens skarpe profil ud mod søen, gi
ver mindelser om stævnen på et skib.

Området omkring kirken
En egentlig landsby har der aldrig været i Sorgen
fri, men der har levet mennesker i flere tusind år i 
området. Der er fund fra bondestenalderen på de 
åbne marker ned mod Furesøen. Tænk bare på den 
statelige bronzealderhøj Prinsessehøj. lige op ad 
Sorgenfri Kirke. Den er del af en række gravhø
je, der strækker fra vest mod øst gennem terrænet. 
Området har været jordbrugsland og frugtplanta
ger hørende under landsbyen Virums gårde og Fre- 
deriksdals avlsgård.

Tegning af Knud Mühlhausen (1909-1990). Ca. 1955.

Sorgenfri Slot
Selve navnet Sorgenfri hører sammen med histori
en om en gammel gård med det oprindelige navn 
”Mølletorp”, der lå på næsten samme sted, hvor 
Sorgenfri Slot ligger i dag. Gården var knyttet til 
Fuglevad Mølle, der hørte under biskoppen i Ros
kilde. Efter reformationen i 1536 ejet af kronen, der 
senere bortforpagtede stedet, så det til sidst havnede 
i privat eje. I slutningen af 1600-tallet købte Ulrik 
Frederik Gyldenløve (1638-1704), Frederik Ill’s 
(1609-1670) uægte søn, gården. Han kaldte stedet 
”Sorgenløs”. Senere i 1789 købte arveprins Frede
rik, den senere Frederik VI (1768-1839), landste
det og lod det ombygge af Peter Meyn ( 1749-1808) 
fra rokoko til nyklassicistisk stil i årene 1791-94. 
Arveprins Frederik gav det navnet Sorgenfri. Det 
er givet efter fransk eller tysk forbillede, Sanssou
ci, Sorgenfri - uden bekymringer. Der var nu skabt 
en tradition om, at på Sorgenfri slot skulle arve
prinsen bo, det blev et arveprinsslot.

På Sorgenfri slot boede den kongelige familie 
frem til 1881, hvor Christian VIII (1786-1848) en
kedronning Caroline Amalie, født (1796-), døde. 
Slottet stod nu tomt i en kort periode.

I 1898 flyttede det nygifte par arveprins Chri
stian og prinsesse Alexandrine, den senere Chri
stian X (1870-1947) og hans dronning Alexandri
ne (1879-1952) ind på slottet. Her blev deres to 
sønner, prinserne Frederik, den senere Frederik IX 
(1899-1972), og Knud (1900-1976) født. Da prins 
Frederik blev konge i 1952 dannede slottet ramme 
for arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Ma- 
thilde (1912-1995) og deres tre børn Elisabeth
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Tv. Fra 1898 mødte borgere Kronprins Christian på sin daglige ridet.ir på Lyngby Hovedgade. Postkort. Ca. 
1905. Stenders Forlag. Det er udfor Lyngby Hovedgade 31, hvor i dag Lyngby Apotek ligger. Th. Æresport ved 
modtagelsen af Kong Christian X ved hans første besøg i Kongens Lyngby efter kroningen 14. maj 1912. Æres
porten stod udfor Lyngby Hovedgade nr. 46 og nr. 17. Postkort 1912. Udgiver Th. Collin. Fotograf Th. Collin 
(1849-1922), Kongens Lyngby.

(1935-2018), Ingolf (født 1940) og Christian 
(1942-2013), som alle voksede op på slottet.

Igen en kort periode stod slottet tomt, men i 
1991 flyttede prins Christian, nu Christian greve af 
Rosenborg og grevinde Anne Dorte (1947-2014) 
ind i Damefløjen. Efter greveparrets død i 2013 og 
2014 var der igen ingen fra den kongelige fami
lie på slottet længere. Men allerede i 2015 flyttede 
storesøster prinsesse Elisabeth (1935-2018) ind på 
slottet. Greveparret af Rosenborg er begravet på 
den gamle kirkegård ved Lyngby Kirke. Det var 
dog kun kort tid prinsessen boede i Damefløjen, da 
hun døde i 2018. Prinsessen urne blev nedsat ved 
siden af hendes livsledsager filminstruktør Claus 
Hermansen (1919-1997) på Sorgenfri Kirkegård.

Sorgenfri Slot. Prins Knuds Fløj. Postkort. Ukendt 
udgiver og fotograf. Ca. 1955. Privat samling.
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Sorgenfri Slot. 1742. Lottenborg. Ca. 1910. Foto ukendt fotograf. Lyng- 
by-Taarbæk Stadsarkiv.

På Sorgenfri Slot var der gennem tiderne udført 
en del om- og tilbygninger for at kunne huse den 
kongelige familie, hvorved skiftende beboere hav
de sat deres præg på bygningerne, slotshaven og 
slotsparken. Slotsparken har gennem årene været 
åben for offentligheden og særligt om vinteren, når 
det er så heldigt, at der er faldet sne, er slotsparken 
velbesøgt, da det skrånende terræn ned mod Møl- 
leåen udgør en fortrinlig og rigtig spændende kæl
kebane, som jeg tydeligt husker fra min barndom. 
I 2015 blev endnu en del af slotsparken tættere på 
slottet åbnet.

Lottenborg
Fra Sorgenfri Slot følger vi Lottenborgvej, (en
gang Frederiksdalsvej anlagt af Frederik III), op
kaldt efter Lottenborg, et ”skelhus”, nu traktørsted, 
mellem Kongens Lyngby, Bondebyen og Virums 

jorde. ”Skelhuset” havde til opgave at sørge for, at 
kreaturerne ikke forvildede sig ind på hinandens 
jorde.

Bebyggelsen på Lottenborgvej tog sin start i 
slutningen af 1700-tallet med en række huse over
for Lottenborg tæt på Dansebakken ned til Prinses
sestien. Desuden ses en række ældre store huse fra 
1800-tallet.

Sorgenfri kirkegård
Lyngby-Taarbæk Kommune har anlagt Sorgenfri 
kirkegård. Kirkegården ved Lyngby Kirke og Lyng
by Assistents kirkegård var ikke længere tilstræk
keligt for Lyngby Sogn. Den blev indviet i 1903, 
og siden udvidet flere gange, sidst i 1953 og nu er 
på 5 ha. Sorgenfri Kapel nås lettest fra den oprin
delige hovedindgang på Lottenborgvej. Kapellet 
er tegnet af H. Lønborg-Jensen (1871-1948) blev
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Sorgenfri Kirkegård med kapel. Foto Lyngby-Taarbæk 
Stadsarkiv.

opført i 1905.1 1941 blev hovedgangene asfalteret 
betalt af Irmas grundlægger Carl Schepler. Foran 
kapellet er opstillet monumentet ”Sørgende Kvin
de” i 1945, kort tid efter krigens ophør. Det er ud
ført af Olga Wagner (1873-1963), der selv boede på 
Lottenborgvej 21. Den første urnehave blev anlagt 
i 1948/49. Hovedstien blev før igennem til Skov
brynet, hvor parkeringsplads blev anlagt. Skovbry
net 42A er kirkegårdens adresse, hvor det tidligere 
var Lottenborgvej 18. Kirkegården administreres 
ikke af Sorgenfri Kirke, men af Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Den var langt den mest benyttede kom
munale kirkegård indtil Parkkirkegården, Gyrithe 
Lemches vej 9 blev taget i brug i 1959.

Men tilbage til den gamle Frederiksdalsvej 
(i vore dage ligger Frederiksdalsvej et helt andet 
sted), der i dag hedder Hummeltoftevej. Vejen 

består, foruden af den gamle Frederiksdalsvej, et 
stykke af Lottenborgvej og en del I.H. Mundtsvej 
over jernbanen og ”Omfartsvejen” fra 1956. Skov
brynet ud til Kongevejen blev anlagt allerede i 
1936. På hjørnet af Skovbrynet og Kongevejen i 
”Villa PAX” flyttede Sorgenfriskolen ind i 1949 
som selvstændig skole, Lyngby-Taarbæk Kommu
nes specialskole.

I.H. Mundtsvej
Vi fortsætter ad I.H. Mundtsvej på vest siden af 
jernbanen. Denne lidt ukendte person I.H. Mundt 
(1834-1926) byggede det første hus (nr. 28) på 
vejen. Det var en den første udstykning i Lyngby- 
Taarbæk Kommune, stod for. Her blev der bygget 
nogle meget store villaer fra midten af 1800-tallet, 
vel nærmest landsteder. Ejeren af landstedet Tryg- 
gehvile, var familien Hauch, der senere skulle få 
stor indflydelse på Sorgenfri Kirkes tilblivelse.

Da Nordbanen fra 1864, på stykket fra Køben
havn til Holte blev elektrificeret, var afstanden 
mellem Lyngby og Holte for stor, så trinbrættet, 
”Virum Holdeplads”, fra 1928 i Virumgade, den 
gang Virumvej, blev nedlagt. To nye S-togsstatio- 
ner blev bygget. En i Virum (1936), der afløste 
trinbrættet længere sydpå og en ny længere syd 
på, der fik navnet Sorgenfri (1936). Navnet Sor
genfri lånte DSB fra Sorgenfri trinbræt på Lyng- 
by-Vedbæk Jernbanen i slotsparken. Sorgenfri Sta
tion blev igen ombygget i 1958 i forbindelse med 
Hummeltoftevejens overføring og videreførelse 
ad Skovbrynet til Kongevejen. Området havde da 
skiftet fra nærmest kun at være landbrugsjord og
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forskellige frugtplantager, til nu bebyggelse med 
etagehuse, villaer og rækkehuse. Jorden hørte un
der gårdene i Virum, en enkelt større gård Hum- 
meltoftegård ejet af proprietær og politiker Emil 
Piper (1856-1928), samt Frederiksdal Slot. Der var 
udarbejdet udbygningsplaner og byggemodning i 
stor skala, som rigtig tog fart efter Anden Verdens
krigs afslutning i 1945.

Allerede i sidste halvdel af 1800-tallet var de 
større ejendomme på I.H. Mundtsvej bygget, hvor 
enkelte i dag er fredede, men først i 1930’eme blev 
navnet Sorgenfri knyttet til dette område af by
delen Virum. På vejen er der to bygningsfredede 
huse, nr. 4b tegnet af Arne Jacobsen (1902-1971) 
og nr. 16 tegnet af Edvard Heiberg (1897-1958). 
Ejendommen nr. 16 blev allerede fredet i 1924.

Nordbanen fra 1864. De lave gule etageejendomme Sorgenfrivang I (1952/53) ses i baggrunden og højhusene 
Sorgenfrivang II bygget 1957-60. Foto Gunnar Jørgensen. 1965. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.
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Hummeltofte og Hummeltoftegård 
Hummeltoftegaardsvej blev opkaldt efter Hummel
toftegård og er et ældre navn fra før 1954 for vejen, 
som nu hedder Hummeltoften og som er opkaldt ef-

Mindestenfor Emil Piper (1856-1928). Den stod oprin
deligt på hjørnet af Lottenborgvej og Kongevejen udfor 
Dronningens Vænge, men fjernet i 2001. Igennem flere 
år forsøgt genopstillet, men det lykkedes først i 2013. 
Den blev flyttet til sin nuværende plads tæt på Sorgenfri 
Kirke og Hummeltoftegård. Foto 2017.

ter landstedet Hummeltofte. Det er opført i 1745 til 
brygger Peder Gøe på jord, der tilhørte Frederiksdal 
Slot. Lyststedet fik navnet Hummeltofte i 1754.

Det har bl.a. tilhørt biskop, politiker og konse
ilspræsident (statsminister) Ditlev Gothard Mon
rad (1811-1887) fra 1854 til 1865. Han var en af 
fædrene til Junigrundloven af 1849. D.G. Monrad 
led et voldsomt politisk nederlag i forbindelse med 
nederlaget i 1864 og freden i Wien, da han fik skyl
den for Dannevirkes rømning. D.G. Monrad valgte 
at forlade landet i 1865 og emigrerede til New Zea
land, hvor han opholdt sig et par år, for så atter at 
vende tilbage til Danmark.

Senere i 1883 købte Emil Piper Hummeltofte, 
der den gang lå på Frederiksdalsvej 100. Jorden, 
der hørte under landstedet, blev nu lagt ind under 
gården, som Emil Piper byggede og gav navnet 
Hummeltoftegård.

1 1945 købte Lyngby-Taarbæk Kommune Hum
meltofte, der fra 1946 til 1993 var børnehjem. I 
1995 blev der indrettet børnehave, nu med navnet 
Børnehuset Spurveskjul. Det er i dag Hummeltof- 
tevej 165.

Hummeltoftegård blev af Emil Piper opkaldt ef
ter et gammelt marknavn i landsbyen Virum. Vi
rum nævnes første gang i 1186. Det er i et brev, 
hvor pave Urban III anerkender, at biskop Absalon 
indsætter Roskilde Domkirke som arving til sine 
mange besiddelser i Nordsjælland med bl. a. Hjort
holm ved Furesøen. Det er navnet Høffde Wang, 
der kendes fra 1682 sammen med navnet Humble 
Haugen. Gården er anlagt på denne humlehaves
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Hummeltofte. Foto ca. 1950. Den gang Børnehjem, nu 
Børnehuset Spurve skjul. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

Ligtog på vej ad Frederiksdalsvej, nu Hum- 
meltoftevej, til Lyngby Kirke i forbindelse med 
landstingsmedlem Emil Pipers begravelse i 
1928. Emil Piper er begravet på Sorgenfri Kir
kegård. Th. i horisonten anes bebyggelsen på 
Virumvej, nu Virumgade. Folk fra Virum måtte 
dele Lyngby Kirkegård med resten af sognet. 
De er oftest begravet på nordvestskråningen i 
retning af landsbyen Virum. 11903 blev Sorgen
fri Kirkegård indviet. Den store hvide villa, der 
skimtes i baggrunden, er hovedbygningen til 
sønnen Aage Pipers frugtplantage. 1 dag Abild- 
gaardsvej 123. Foto Lyngby-Taarbæk Stadsar
kiv.

Hummeltoftegård. Nu Børnehuset Humlehuset. Hum- 
meltoften 33. Luftfoto. Ca. 1935. Lyngby-Taarbæk 
Stadsarkiv.
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jord, der på et matrikelkort fra 1771 benævnes 
Hummeltofte Holmen. Ordet tofte betyder i den 
her sammenhæng at stedet var bebygget. Foruden 
Hummeltoftegård ejede han også Holmegård, der 
lå på østsiden af Kongevejen.

Emil Piper var kendt både som lokal- og lands
politiker. Han var 1892-1913 sognerådsformand 
i Lyngby-Taarbæk. Emil Piper sad i Landstinget 
først for partiet Højre, så Det konservative Folke
parti, som han var med til at stifte i 1915, frem til 
sin død i 1928.

Skovtofte
Med tiden har Hummeltoften fået sideveje som 
Amosebakken og Skovtoftebakken. Åmosebakken 
har sin naturlige forklaring, da vejen er anlagt på 

skråningen ned til Lyngby Åmose og Lyngby Sø.
Efterleddet bakken sammen med navnet Skovtof

te rummer en mere spændende historie om et tidli
gere Magdalenehjem, ”Skovtofte”, bygget i 1896, 
bestående af de fire meget smukke bygninger Ebe
nezer, Pel.'a, Salem og Zoar Et kristeligt hjem for 
unge kvinder på vej ud i prostitution, oprettet af 
Thora Esche (1850-1920). Hjemmet blev nedlagt 
i 1963.

Det Socialpædagogiske Seminarium Skovtofte 
har fra 1965 brugt husene med forskellige tilbyg
ninger. Seminariet blev nedlagt i 2011. På parkom
rådet er der nu opført 50 rækkehuse i grupper på 
to-tre boliger, mens bygningerne Ebenezer, Pella 
og Salem er ført tilbage til deres oprindelige ud
seende og indrettet til beboelse. Her er nogle nye

Ebenezer 2016.
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Spurveskjul.
Nicolai Abildgaards 
sommerbolig.
Tegning af
Jan Møller. 1986.

vejnavne fra 2015, der passer rimeligt sammen 
med andre vej navne, opkaldt efter blomster, frug
ter, stednavne m.m. i Sorgenfris historie, nemlig 
Skovtoftevænget, Kærmysse og Klokkelyng.

Spurveskjul
I 1805 købte arkitekt, kunstmaler og billedhugger 
Nicolai Abraham Abildgaard (1743-1809) landste
det, der blev ombygget til det udseende, vi kender i 
dag. Op til et ældre bindingsværkshus opførte han 
en toetages sommerbolig i nyklassicistisk stil med 
bl.a. en tøndehvælvet sal. Abildgaard fik ikke glæ
de af stedet ret længe, da han døde kort tid efter 
færdiggørelsen. Efter få år solgte hans enke lyst
stedet. Huset var i en årrække ejet af Lyngby-Taar- 

bæk Kommune, men er i dag privat ejet og privat 
beboelse.

Nicolai A. Abildgaards kendteste værk er vel 
nok Frihedsstøtten, monumentet for Stavbåndets 
ophævelse i 1788, der er opstillet i København på 
Vesterbrogade ud for Jembanegraven. Inspiratio
nen til støtten ses tydeligt i de mange obelisker, der 
rejstes rundt om i de europæiske hovedstæder net
op på den tid, hvor Abildgaard bl.a. havde opholdt 
sig i Rom.

I vores lokalområde findes to bygninger teg
net af N.A. Abildgaard, der begge ligger i Slots
parken ved Sorgenfri Slot. Det er Schweizerhuset, 
engang kaldet Tevandshuset, og Norske Hus, der 
begge er opført i begyndelsen af1800-tallet, hvor
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Abildgaard i mere end 10 år havde været rådgiver 
for arveprins Frederik (1753-1805) og senere for 
prins Christian Frederik, den senere Christian VIII 
(1786-1848) til Abildgaards død i 1809. Digteren 
Christian Winther (1796-1876) boede i en kort pe
riode il820’erne i ”Spurveskjul”, hvor han i som
meren 1828 skrev digtet ”Flyv Fugl, flyv over Fu
resøens vove”. Komponisten Johan P.E. Hartmann 
(1805-1900) satte i 1838 musik til digtet.

Kongestien
Spurveskjul optrådte engang i vej navnet Spurve
skjulsbakken fra 1941, selvfølgelig opkaldt efter 
landstedet med samme navn. Men af en eller flere 
grunde faldt vejnavnet ikke rigtigt i borgerne og 
beboernes smag. En af grundene var et rygte om, at 
der fandtes smugkroer og letlevende damer i huse
ne på vejen. Måske fordi der på vejen var opført et 
spekulationsbyggeri af ringe kvalitet, nemlig gas
beton, som for de fleste var et nyt og derfor dårligt 
materiale, så de nybyggede huse, til trods for bo
lignød i Danmark, var meget vanskelige at sælge 
til de priser, der blev forlangt.

Spurveskjulsbakken blev en belastet adresse og 
beboerne så intet håb om bedring i dette forhold 
indtil i 1950/51, hvor en af beboerne fik en helt 
genial ide. Han fandt ud af at Christian X (1870- 
1947), der ofte opholdt sig på Sorgenfri Slot, red 
ad en sti, der netop lå, hvor Spurveskjulsbakken 
blev anlagt. Det var på sine daglige ture i starten af 
besættelsen og uden eskorte. Så prins Knud (1900- 
1976) på Sorgenfri Slot blev forespurgt om at om
døbe vejen til Kongestien til minde om hans fars ri

deture i området. Prins Knud fandt ideen så god, at 
han kontaktede daværende sognerådsformand, den 
senere borgmester Paul Fenneberg (1907-1982), 
der ikke gik i vejen for et godt initiativ, og sagen 
gik sin gang til alles tilfredshed. Så kom der gang i 
salg af husene. Vejens rygte ændredes og sammen 
med Prinsessestien var det området for ”kongelige 
personer”, og Kongestien overhalede nabovejene 
på grund af en gammel ridesti fra Frederiksdal til 
Virum. Det var med et blevet finere at bo på Kon
gestien end på et vejnavn sammensat af noget så 
banalt som frugter, blomster, bær m.m. Spurve- 
skjulparken, en villabebyggelse optræder første 
gang i 1967. Spurveskjulsparken har så ikke over
taget det dårlige rygte, selv om det udtalemæssigt 
næsten kan lyde ens.

Prinsessestien
Et vejsty like inden Frederiksdal med et lidt ejen
dommeligt forløb, er Biskop Monrad Vej anlagt i 
1947 med en lav villabebyggelse. Vejen er anlagt 
med en forbindelse til Prinsessestien, en meget 
gammel sti, der var kirkestien fra Frederiksdal til 
Kongens Lyngby med muligheden for at komme til 
gudstjeneste i Lyngby Kirke og handle i Kongens 
Lyngby. Kirkestien går forbi Frieboeshvile, inden 
den møder Kongevejen. Biskop Monrad er tidlige
re omtalt med landstedet Hummeltofte.

Ved Prinsessestien, på nordsiden af Mølleåen/ 
Kanalen, findes et monument over Christiane Lou
ise Warnstedt (1741-1813), sat hen over en kilde i 
Spurveskjulsskoven, som hører under Frederiksdal 
Slot. Det er opsat i 1791 af hendes søster, grevinde
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Sophie Hedwig Schulin født von Warnstedt (1753- 
1807), der var gift med greve Frederik (Fritz) Lud
wig Schulin (1747-1781). Hans svage helbred og 
tidlige død gjorde, at Louise var flyttet ind hos sø
steren, for at hjælpe med det daglige arbejde med 
driften af slottet, avlsgården og skoven. Da der så i 
1791 blev fundet en kilde på skåningen ned til Møl- 
leåen, fik Sophie Hedvig opsat dette mindesmærke 
i taknemmelighed for at ære sin søster ved en af 
slyngningerne på åen. På den tid slyngede Mølle- 
åen sig i den åbne eng med græssende køer, hvor 
vi i dag kun kender den gravede fæstningskanel fra 
1888 i forbindelse med Københavns Befæstning.

På monumentet er følgende inskription:
"O Du! Min Glædes og Min Sorgs Deeltagerin- 

de! Som loed mig i Dit Skiød en anden Moder fin
de, Ei blot ved Fødsels Baand, men meer ved Ven
skab min, Dit Raad, Din Trøst vejledde mine Trin. 
Min Søster! Himlen mig Dit Selskab vilde skienke, 
LOVISE blev min Deel, og jeg blev mindre Enke; 
Til Vidne derfor staar et Skiønsomt Hiertes Gieid 
Tilligemed Dit Navn paa dette Kildevæld.”

Digtet er skrevet af nordmanden Johan Nordahl 
Brun (1745-1816). Digter, præst og biskop. Mo
numentet er tegnet af arkitekt Christian Frederik 
Hansen (1736-1845). Hans mest kendte bygnings
værker er Vor Frue kirke og det andet Christians
borg, hvor kun Slotskirken er bevaret.

Monumentet af sandsten blev for et par år siden 
restaureret og Prinsessestien omlagt. Stien er ført 
om på bagsiden af monumentet, der nu ligger ned 
til Kanalen/Mølleåen, hvis oprindelig slyngning

Louisekilden. På toppen af monumentet stod oprinde
ligt en stor sandstensvase. Foto 2013.

på dette stykke er blevet etableret, samtidig med at 
kildens naturlige vandføring er genskabt.

Prinsessestiens konditori
Et tidligere traktørsted i en smuk rød træbygning i 
to etager, er bygget ca. år 1900 og beliggende ikke 
langt fra Klopstockegen på Prinsessestien. Til en
gang i 1950’eme var der udskænkning på stedet, 
dog ikke stærke sager, men kaffe og kage, lyst øl, 
vand m.m., men kun åbent i sommerhalvåret. Da 
det ikke var muligt at få en spiritusbevilling, opgav 
den sidste forpagter Kaj Michaelsen (1910-1969) 
at få stedet til at løbe rundt.

Huset, der var ejet af Lyngby-Taarbæk Kom
mune, blev lejet ud til privat beboelse. Ind flytte
de journalisten og forfatteren Ole Vinding (1906-
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Prinsessestiens Konditori.

1985), der boede der i mange år. Her skrev han 
bl.a. sine indlæg til aviserne og skabte sine korte 
udsendelser om naturen i Danmarks Radio, "Et 
bymenneske i naturen". Et ugentligt radioprogram 
der blev hørt af mange mennesker.

Klopstockegen
Tæt på konditoriet og midt på Prinsessestien står 
Klopstockegen, som er opkaldt efter den tyske 
digter Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803), 
der opholdt sig i Danmark i perioden 1751-1770, 
inviteret af Frederik V (1723-1766). Han boede i 
sommerperioderne i Lyngbyområdet hos silkefa
brikant H. Rahn, der havde anlagt en silkefabrik 
ved Mølleåen nord for Lyngby Kirke, hvor Klop- 
stocks bror August var fabriksbestyrer. Det var mu
ligvis i huset, vi i dag kalder Gramlille. Her skrev 
han bl.a. de to oder ”Die Friilingsfeier” og ”Der 

Eislauf’. Hans mest kendte digt er ”Der Messias” 
(1748). Om vinteren boede han hos Andreas Peter 
Bernstorff (1735-1797) i København.

Egen er ca. 800-900 år gammel. Det Danske 
Klopstockselskab af 1984 er med til at vedligehol
de egen og området omkring i et samarbejde med 
Lyngby-Taarbæk Kommune. Egen blev fredet i

Klopstockegen på Prinsessestien. Foto 2014.
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1956. Under stormen i 2013 knækkede en meget 
stor gren af, der stadig kan ses liggende tæt på den 
gamle eg.

Egen kaldes også Monrads Eg efter biskoppen, 
politikeren og konseilspræsident (statsminister) 
Ditlev Gothard Monrad (1811-1887), som jo ejede 
det nærliggende Hummeltofte frem til 1865.

Frederiksdal slot
Vi er igen ude på Hummeltoftevej med de åbne 
marker, og inden vi når alleen, der fører op til Fre
deriksdal Slot med portnerboligen Grønneport, lig
ger der et stort smukt hus med atelier ud til Virum- 
marken, Møllemarken og udsigt mod Furesøen. 
Her boede billedhuggeren Anker Hoffmann (1904- 
1985). Han har den udført en buste af borgmester

Billedhugger Anker Hoffmann hus med atelier på Hummeltoftevej. Th. indkørslen til Spurveskjul et stykke af Fre
derik III oprindelige vej til Frederiksdal. Foto 1984.
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Paul Fenneberg (1907-1982), som er placeret i ha
ven ved Sophienholm.

På Hummeltoftevej passeres en stor rød træla
de, der hører til avlsgården på Frederiksdal Slot. 
Videre til det "Det lange Huus paa Bakken" og 
møllen Hjortholm med roskildebiskoppens borg 
af samme navn, der frem til Grevens Fejde og ef
ter Reformationen i 1536 tilfaldt kongemagten. I 
1668 erhvervede Frederik III (1609-1670) områ
det fra rentemester Henrik Müller (1609-1692) og 
lod ved kongeligt dekret tinglyser, at hele området 
for fremtiden skulle det hedde Frederiksdal. Han 
havde planer om at opføre et stort lyststed i Fre
deriksdal hen over Mølleåen. De indledende for
beredelser blev gjort med bl.a. nedrivning af flere 
af de gamle bygninger, som lå omkring Hjortholm 

Mølle og flytning af møllen. Kongen lod to teglov
ne opføre på pladsen, men da han døde i 1670, ind
stillede hans søn Christian V (1646-1699) projek
tet. Christian havde i stedet store visioner omkring 
Jægersborg Hegn.

Han overgav jorden til sin gemalinde Charlot
te Amalie (1650-1714). Efter dronningens død 
i 1714 tilfaldt jorden Frederik IV (1671-1730), 
som overlod den til sin søster prinsesse Sophie 
Hedevig (1677-1735). Hun planlagde fra 1714 
bygningen af et større lyststed på Frederiksdal, 
som af ukendte grunde har en påfaldende lighed 
med Ørholm Hovedgård, men projektet blev aldrig 
fuldført. Sophie Hedvig er kendt for de 5 prin
sesseskoler, hun oprettede i 1721 på sine godser 
Frederiksdal og Dronninggaard bl.a. i landsbyen

Frederiksdal Slot. 2019.
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Virum, der hørte under Frederiksdal. I 1735 over
tog prinsessens nære ven, Carl Adolf von Piessen 
(1678-1758), forpagtningen af Frederiksdal. Det 
varede kun i ganske kort tid.

Først da udenrigsminister Johan Sigismund 
Schulin (1694-1750) overtog forpagtningen af går
den i 1739, begyndte en planlægning om opførelse 
af et nyt landsted på den øst siden af Mølleåen, dog 
i noget mindre ambitiøs udformning end Frederik 
III planer. Et lyststed med parkanlæg på begge si
der af Mølleåen, hvor Jægerbakken/Sneglebjerget 
er en rest fra det store anlæg, der aldrig blev byg
get færdigt. Grev Schulins plan om en ny opførel
se blev realiseret. Arbejdet blev påbegyndt 1744. 
"Det lange Huus paa Bakken" blev revet ned og 
i 1747 var slottet færdigt, et Maison de Plaisan
ce eller lystslot, tegnet af Nicolai Eigtved (1701- 
1754). 1 1739 havde Gehejmeråd Johan Sigismund 
greve Schulin fået livsbrev/brugsret på Frederiks
dal efter kammerherre Carl Adolf von Piessen, der 
var raget uklar med Christian VI (1699-1746). I 
1747 fik Schulin endelig skøde på hele ejendom
men af Frederik V (1723-1766), da Christian VI 
var død i 1746, overlod den nye konge ejendom og 
jorden til grev Schulin. Kongen skyldte nu Schu
lin så mange penge, at det var billigere at overlade 
skødet til ham end at betale gælden. Siden er Fre
deriksdal forblevet i familiens eje, i dag med Sigis
mund greve Ahlefeldt-Laurvig på slottet.

I midten af 1700-tallet kom den senere naturalist, 
zoolog og botaniker Otto Friedrich Muller (1730- 
1784) til Frederiksdal i 1753, som huslærer for gre
ve Frederik Ludvig Schulin (1747-1781). Fra den 

tid stammer Frederiksdals meget kendte velbevare
de konkyliesamling opbygget af O.F. Müller.

Den meste kendte del er Frederiksdals Storskov, 
der består af løvskov, som ned mod Furesøen er 
fredskov. På ca. 10 % er plantet til med juletræer, 
der sælges fra brændepladsen ved slottet. Desuden 
drives der økologisk landbrug på markerne ned 
mod Furesøen. På resten af arealet drives landbrug 
og på engene bag ”Den gamle Have” og Hummel- 
toftevej har to rideskolers heste deres plads. Frede
riksdal Slot og avlsgård er på 228 hektar.

Vi er nu på Frederiksdalsvej, den nye udgave 
af den gamle vej, der fortsætter mod Frederiksdal. 
Her ses de gamle bygninger fra Frederiksdals værk 
med mølle, stemmeværk og Det høje Hus tilhøren
de Fuursø-Møllestrøms Interessentselskab oprettet

Den lokale Kunstmaler Axel Melskens (1894-1956). 
På vej til Frederiksdal. Melskens boede i en årrække i 
Virum. Oliemaleri ca. 1940.
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Vejen ned til Frederiksdal. Postkort ca. 1910.

1724. De skulle sørge for at regulere vandet i Møl- 
leåen således, at alle møllerne fik vand nok. I dag 
også så, at grundene ned til Furesøens bred ikke 
bliver oversvømmet.

Strækningen mellem Virumvej og Hummeltof
tevej med den smukke udsigt over de åbne mar
ker og Furesøen med Nørreskoven mod vest med 
forstmand J.G. von Langens (1699-1776) sidste 
høje graner, der stikker op over trækronerne. Nør
reskoven er anlagt 1727-28. På marken i retningen 
øst, dvs. mod Højhusene, lå tidligere Virum Mølle 
kaldet Blæsenborg. Vindmøllen løb løbsk, så der 
gik ild i træværket grundet varmen, og den brændte 
i 1913. Virum Mølle blev ikke genopført.

Frederik III påbegyndte en renovering af det 
gamle våningshus/beboelseshus, ”Det lange Huus 
paa Bakken” og flyttede stemmeværket og møllen 
til dets nuværende plads i Frederiksdal. Frederik III 
påtænkte at anlægge en dyrehave i Frederiksdals 
Storskov. Så med lidt held kunne det, vi i dag ken
der som Dyrehaven, have ligget i Frederiksdal, men

Tv. Oliemaleri af Heinrich Gustav Ferdinand Holm (1803-1861) også kaldet Fattigholm. Øregaard Museet. Th. 
Stemmeværket. Hjortholm Mølle lå oprindeligt på vestsiden af Mølleåen. Tegning ca. 1800. Lyngby-Taarbæk 
Stadsarkiv.
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Frederik III døde i 1670. Christian V (1646-1699) 
overtog området, men tabte hurtigt interessen for 
møllen, våningshuset og ideen om dyrehave. Chri
stian V var mere til parforcejagt, så han udbyggede 
i stedet for Jægersborg Hegn. Christian V forærede 
hele Frederiksdal til sin dronning Charlotte Amalie, 
der ihærdigt forsøgte at udnytte stedets industriel
le muligheder, nemlig vandet og møllen. Her var 
kommølle og dronningen anlagde en papirmølle. 
Vest for Bagsværd Sø fik dronningen udgravet fi
skedamme i Frederiksdals Storskov, hvor rester i 
dag tydeligt kan ses som dammene, Lille og Store 
Hulsø, Kobber Dam og Tue Dam i terrænet. Fersk
vandsfisk som karper, gedder, aborrer, suder o a. 
var en udsøgt spise tidligere, som var forbeholdt de 
kongelige. Det samme gjaldt landets vilde dyr. Det 
var almindelige mennesker forbudt at fiske og jage 
disse, så i forbindelse med hungersnød og sygdom 
blandt husdyrene, havde den enevældige konge al
tid mulighed for at skaffe mad på bordet.

Mølleåen
1 1880’eme påbegyndtes en udretning af slyngnin
gerne og opgravning af Mølleåen fra Hjortholm til 
Frederiksdal, hvor en sluse blev anlagt. Højen tæt 
på Hjortholmbroen og Hjortholmborgen er opgrav 
fra Mølleåen og har ikke noget med borgruinen at 
gøre. Den kaldes i daglig tale for Tovelilles Høj. 
Åen løber videre mod Lyngby Sø, hvor den fort
sætter mod Nordre- og Søndre Mølle i Kongens 
Lyngby, mens en gravet kanal, Fæstningskanalen, 
fører vandet igennem Kongens Lyngby, som en del 
af Københavns Befæstning fra 1888 og videre mod

Christian X (1870-1947) i Frederiksdal efter at kongen 
har redet igennem Virum ned ad Spurveskjulsbakken 
(nu Kongestien) til Hummeltoftevej, og videre ad Fre
de riksdalsvej. Kongen har lige passeret Rejsestalden 
overfor Frederiksdal Kro. Foto ca. 1940. Ukendt foto
graf Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.
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Ermelundssletten. Vandet i Furesøen skulle bruges 
til at oversvømme de lave arealer ind mod Køben
havn i tilfælde af krig og et angreb på hovedstaden.

Frederiksdal
Frederiksdal kro blev bygget i 1871. Den brændte 
i 1964, men da Rejsestalden lå på modsatte side 
af vejen, blev den reddet. Et nyt hotel blev opført 
i rækken af Hvide Hus Hoteller, da nu bygherre 
Aage Jensen (1911-1986) alligevel var i gang i 
området med bygningen af Lyngby Storcenter. Ho
tellet ejes i dag af Danmarks Lærerforening. I Fre
deriksdal lå tidligere en gammel kro med krohave, 
dansehal og keglebaner.

Frederiksdal er nu et velbesøgt område om som
meren med bådudlejning, Den gamle Have, Baad- 
farten og med mulighed for vandreture i en helt 
fantastik unikt og smukt naturområde. De stejle 
skråninger ned mod Furesøen med en god vandresti 
på toppen, Kulhusvej og andre stier rundt i Frede
riksdals Storskov. Endelig muligheden for at bade 
ved Frederiksdal Fribad, oprettet i 1936. Det sam
mensatte ord Fribad gav nogle spændende associa
tioner hos folk, da naturisme, der bygger på tanker 
fra oplysningstidens slutning og senere forskning i 
sollyset indvirkning på kroppen, netop stod stærkt 
1930’eme. Ordet fri drejede sig dog ”kun” om be
talingen, da der tidligere havde været en privat ba-
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deanstalt for foden af ”Kig Ud husene” drevet af fa
milien Lundqvist fra bådudlejningen i Frederiksdal. 
Der skulle betales for at få lov til at gå i vandet, men 
så kunne man også låne et håndklæde.

Abildgaardsvej
Parallelt med Hummeltoftevej øst-vest løber Abild
gaardsvej fra 1943, der krydses af Kongestien, der 
tidligere er omtalt og Kaplevej fra 1942. Abild
gaardsvej er opkaldt efter maleren, arkitekten og 
billedhuggeren Nicolai Abildgaard, hvis sommer
bolig lå i Spurveskjul. Kender man ikke Abild- 
gaards historie, men måske lidt til områdets frugt
plantager, så vil ordet ”Abild” sikkert opfattes med 
en poetisk klang i betydningen æblehave. Ordet 
kender vi fra digtet ”Det er hvidt herude” fra sam
lingen Trækfuglene. Det er skrevet af St. St. Blicher 
(1782-1848) i 1838. 1 teksten står ”hvid forneden, 
hvidt forover, pudret tykt står træ i skoven som udi 
min abildgård”. Komponisten Th. Laub (1852- 
1927) har senere i 1914 sat musik til digtet.

Måske har navnet Abildgaardsvej haft indfly
delse på valg af vejnavne i kvarteret som f.eks. 
Løvgårds vej og Rosengårds vej, der begge er anlagt 
i 1943 med en rækkehusbebyggelse. Lidt senere 
Ligustervænget fra 1953, en anden rækkehusbe
byggelse, der i mange år husede en kongelig, nem
lig prinsesse Elisabeth, ældste barn af prins Knud. 
Prinsessen boede sine år på Sorgenfri Slot.

Abildgaardsvej fra 1943 er siden forlænget med 
et vejstykke i 1946 mod Sorgenfri, så i 1948 mod 
vest. Det sidste stykke af Abildgaardsvej, de høje 
nr. er ud mod de åbne marker under Frederiksdal 

slot og ned mod Furesø, anlægges i 1955. Her bo
ede kunstnersøskendeparret Bodil Kæm Jørgensen 
og Carl Anton Jørgensen. Ved billedhugger Bodil 
Kærn Jørgensen død i 2016, den sidst overlevende 
af fire søskende, forærede boet en større kunstsam
ling til Sorgenfri Kirke.

Det sydligste stykke af Virum Stationsvej blev 
anlagt i 1948, som vejforbindelse til Hummeltofte
vej og Abildgaardsvej. Den nordlige del af Virum 
Stationsvej fra 1951 med to sideveje Agemvej og 
Oldenvej fra 1956 med lav rækkehusbebyggelse. 
Virum Stationsvej skærer her Virumvej for at gå 
over i et vejstykke fra 1936, der munder ud i Grøn
nevej næsten ved Virum Torv.

Vejen med det neutrale, men alligevel meget si
gende navn om området, er Frugthegnet, der er an
lagt af to omgange. Det nordligste stykke ud mod 
Virumvej i 1952, det sydlige stykke ud til Abild
gaardsvej i 1958. Buskevej i 1948. Så alle vænger
ne Berberis-, Blåregn-, Benved-. Guldregn-, Sne
bær, og Syrenvænget anlagt i 1946 med en lav ræk
kehusbebyggelse indrammet af Rosengårdsvej fra 
1943 og den 10 år senere anlagte Ligustervænget. 
Der er mange veje med navne på frugter i de gamle 
frugtplantagers område, men de fleste var frugter 
og bær, der ikke repræsenterer nogen nytte/salgs- 
værdi, men vel nærmest alle er giftige.

Kaplevej
Så er der Kaplevej fra 1942, Kvædevej 1943 og 
Hybenvej 1944. De to sidste frugter, kan vi have en 
vis glæde af syltede. Endelig et lille vejstykke Per
golavej. Pergolaen er opstilling af rafter lodret og
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vandret, hvorpå der dyrkes slyngplanter f.eks. vin, 
der kan give skygge og fredfyldthed i haven. Per
golaerne blev opført samtidig med husene i 1946. 
Det hele blot kaldt ”Pergolahusene” i mange år ejet 
af Staten og administreret af Grønlandsministeriet.

Med hvad med Kaple, er det mon en frugt og 
hvad kan den bruges til? Nej, navnet findes tilbage 
i en markbog fra 1682, hvor der er skrevet "Den Ås 
der hedder Cappele Agre strecher sig i Øster og We
ster og ligger mellem Michelborgs Agre, og Høffs, 
og bestaa ud i 2 Agre”. Åsen må være opkaldt efter 
et kapel, der tidligere har ligget i området. En lille 
kirkebygning med begrænsede muligheder for kir
kelige handlinger, men dog et sted, hvor man kunne 
bede. Det kan have været en lille kirke, et bodskapel 
eller at der var sket et mirakel på stedet. Det mest 
trolige er, at det har været et Sankt Gertruds kapel, 
en helgen, der beskyttede de rejsende/vejfarende. 
Der var jo langt til Lyngby Kirke.

I forbindelse med landsbyen Virum og ud
skiftningen for mere 250 år siden, kan ordet være 
forvekslet med kobler, så Kappelgården (Kaple- 
gården) var den gård, der fik jordstykket, hvor 
Cappele Agre lå, der havde kobbelbrug. Netop for
bi Kaplegården gik Kirkestien til Lyngby Kirke i 
gamle dage, for så senere at følge Nordbanen fra 
1864. I dag findes og bruges stien ikke så flittigt, 
nu bag Sorgenfrivænget og Højhusene.

Hummeltofteskolen
Nu er nogle af vejene med de mange nye tilflyttere 
blevet beskrevet. Men en stor firkant, en gang helt 
grøn, mellem Kaplevej, Løvgårdsvej, Grønnevej og 

Boelvej fra 1943, skulle bruges til andre formål. Vi
rum Skole kunne ikke rumme alle de mange tilflyt
teres børn, så en aflastningsskole blev bygget, nem
lig Hummeltofteskolen (1953). Skolen blev lagt 
længst mod øst på det ubebyggede område. Navnet 
Hummeltofteskolen giver næsten sig selv, hvor det 
kommer fra, nemlig landstedet Hummeltofte. Are
alerne blev indtil byggeriet påbegyndtes, brugt som 
landbrugsjord dyrket af ”Den gule Gaard’VKærgår- 
den, bl.a., hvor nu Virum-Sorgenfri Boldklub og 
Tennisklub har deres baner. Gårdejer Folmer Emil 
Petersen var ofte om lørdagen ovre for at se om 
bærrene skulle plukkes, så de kunne komme med 
på Grønttorvet på Israels Plads om mandagen. Han 
blev ofte mødt af folk fra de tilstødende veje, der 
plukkede bær, især jordbær. Så når han bad dem om 
at stoppe, da bærrene jo tilhørte ham, fik han svaret 
"ja, den skal du sgu længere ud på landet med'. 
Sådan går det, når byen overtager landet.

Byggeriet af Hummeltofteskolen gik i gang, og 
i 1953 stod skolen færdig. Den var tegnet af arki
tekt Edwin Christensen (1901-1987). Skolen blev 
bygget som aflastningsskole, der skulle huse alle 
de mange nye tilflytterbørn fra det store snart ud
byggede område i Sorgenfri. De mange rækkehuse 
villaer, etagehusene Sorgenfrivang I med 307 leje
mål fra 1953, der er bygget i et samarbejde mellem 
Lyngby-Taarbæk Kommune og Dansk Almennyt
tigt Boligselskab.

Kirkesal
I forbindelse med byggeriet af Hummeltofteskolen 
i 1953 skal det bemærkes, at der på skolen blev

30



historie

Tv. Høstgudstjeneste for børn i Hummeltoftesko- 
lens Kirkesal ved pastor P. V. Høier (1932-1975) 
ca. 1955. Th. Præsten Frede Bonde Pedersen 
(1943-1966), der var knyttet til Sorgenfri Kirke 
som kirkens første præst. Han deltog i kirkekomi
teens arbejde fra 1943 til 1966. Sognepræst 1966- 
1976. Foto Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

lagt kimen til det, der engang skulle blive til Sor
genfri Kirke. I bygningen ud mod Grønnevej var 
der indrettet en sal, der kunne bruges som kirkesal 
i forbindelse med afholdelse af gudstjenester, men 
ikke til nadver, bryllupper, konfirmation m.m., da 
salen ikke var indviet. Den blev brugt til mange 
forskellige formål, bl.a. danseskole.

Kirkesalen var placeret lige over indkørslen 
til skolegården, men er i dag helt væk grundet de 
mange ombygninger, der er sket på skolen siden. 
Der skulle dog gå mere end 10 år, før grundstenen 
til Sorgenfri Kirke blev nedlagt den 11. september 
1965. Det, at afholde gudstjenester på skoler rundt 
omkring på landet, var meget brugt overalt i Dan

mark. Hvor Virumgade krydser Grønnevej lå tid
ligere et missionshus, der for længst er revet ned. 
Der afholdes i dag i Sorgenfri Sogn med jævne 
mellemrum gudstjenester på Områdecenter Virum- 
gård.

Nordtorvet
I 1956 stod Det lille Butikstorv (Nordtorvet) fær
digt, og planerne for højhusbyggeriet var allerede 
påbegyndt. De tre højhuse, Sorgenfrivang II, med 
427 lejemål stod færdig i 1960. Sydtorvet nu med 
Netto og specialbutikker, men en gang med post
hus og bibliotek blev færdigt i 1964. Ved indviel
sen spurgte journalisten fra lokalavisen en ældre
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Nordtorvet ca. 1965. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

herre kendt som Christian Skæg (Christian Han
sen, 1874-1961)), hvad han syntes om denne nye 
bebyggelse. Han svarede: ”Hvis jeg havde magt, 
som jeg har agt, fik de en spand sort krudt”. Der 
arbejdes fra 2016 på at få hele den del af Sorgen- 
friområdet renoveret. Det er begyndt med højhu
sene og nedrivning af politistationen på Hummel- 
toftevej, hvor der skal opføres boliger og butikker 
omtales sener. Selve Grønnevej på stykket fra Vi- 
rumvej til Hummeltofte er anlagt i 1952. Række
husbebyggelsen Sorgenfri vænget er fra 1958.

Virumgård og de seneste byggerier østfor 
Nordbanen
Vi har nu været rundt i den vestlige del af Sorgenfri 
Sogn, men endnu et stort område, der oprindeligt 
hørte ind under Lyngby Sogn, blev flyttet med over 
i det nye sogn, nemlig Virumgård.

Virumgård, Statens Forsøgsgård siden 1914 
blev tegnet af Daniel Rasmussen (1865-1955), 
flyttede i 1968 til Foulum i Jylland og bygninger
ne blev indrettet som kollegium. Området blev fri
gjort og i forbindelse med rigsantikvar P.V. Globs 
(1911-1985) fantastiske og nyskabende plan om
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en udflytning af Nationalmuseet fra København til 
værkerne langs Mølleåen, og bygge et helt nyt mu
seum på Virumgårds jorde, der var ejet af staten, 
blev forsøgt realiseret. I Brede og Ørholm overtog 
Nationalmuseet bygningerne og området, samt 
Stampen, hvor alle bygninger var revet ned. Stats
minister J.O. Krag (1914-1978) valgte dog en helt 
anden løsning.

Lyngby-Taarbæk Kommune blev tilbudt at købe 
arealet, som en slags kompensation for statens 
ekspropriation af Lundtoftesletten til Danmarks 
Tekniske Universitet. Lyngby-Taarbæk Kommune 

slog til og købte jorden, der i mange år blev dyr
ket som landbrugsjord af forpagteren på Dyreha
vegård. Der måtte dog afgives en grund til en ny 
politistation i 1970, i forbindelse med bygningen 
af Lyngby Storcenter, hvor en nyere politistation, 
der lå i vejen, måtte rives ned og en ny opført i Sor
genfri på Hummel toftevej. 12017 er politistationen 
og retsbygningen nu revet ned for at give plads til 
et større nybyggeri med butikker, liberale erhverv 
og boliger.

På Skovbrynet 2-24, hvor det nedlagte Statens 
Skadedyrslaboratorium lå, bygges der ungdoms-

Hummeltofteparken, Hummeltoftevej. Foto Jørgen Reedtz juni 2020.
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boliger, kollegium og +50 boliger. Et spændende 
og meget grønt byggeprojekt med stier og ski/løbe 
bakke, som placeres på hustagene, da bebyggelsen 
er i op til 6 etager. Der bygges ca 40.000 m2 bolig 
og anlægges 26.000 m2 grønne områder, heraf de 

8.100 m2 er på bygningernes tage. Disse grønne 
områder bliver en del af kommunens offentlige 
grønne områder og i dette tilfælde med en fanta
stisk udsigt efter man har gået 800 meter til toppen 
af byggeriet. Basecamp Lyngby er tegnet af Lars

Basecamp Lyngby. Skovbrynet 2-24. Foto Jørgen Reedtz 24. august 2020.
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Gitz Architects. Med disse 2 nye store byggerier 
tilføres Sorgenfri bydelen små 900 nye lejemål.

På grunden, hvor Lyngby Politistation tidligere 
havde til huse, er der nu opført et større lejligheds
kompleks og rækkehuse samt dagligvarebutik. Et 
meget dominerende byggeri, der indeholder 148 
boliger i alt, døbt Hummeltofteparken.

I starten af 1980’erne blev en udbygningsplan 
for området blev vedtaget. Den skulle bestå af lav 
tæt bebyggelse med enkelte institutioner som Vi- 
rumgårds Områdecenter, Lægehus, børnehaver og 
Haveforeningen Virumgård og 3-4 boldbaner, der 
bruges af Virum-Sorgenfri Boldklub og B82.

Den lave tætte bebyggelse Virumgård blev næ
sten til et bilfrit område, da de større veje blev an
lagt i yderkanten af husrækkerne. Her var tidligere 
et helt fantastisk landskab i gult og rødt, farver af 
sennep og markvalmuer, der sikkert har været med 

til at give vejene navne; de farvestrålende vejnavne 
i den sydlige del, nemlig Valmuemarken, Solsikke
marken og Sennepsmarken med udkørsel til Hum- 
meltoftevej

Med tilkørsel fra Virumvej ligger den nordlige 
del af bebyggelsen Virumgård. Her lå tidligere Sta
tens Væksthusforsøg fra 1929-1972 med admini
strationen i den ældre røde murstensbygning, der 
huser børnehaven Bøgely. Dahlia-, Lavendel- og 
Astilbehaven alle anlagt i 1984. I flere år efter at 
Væksthusforsøget blev nedlagt, var området et ud
flugtsmål for haveejere, hvor folk kunne redde sig 
spændende planter til haven. En enkelt vej mere 
skal omtales, nemlig Virumgårdsvej, hvor der er 
en del mindre industrier, metalvarefabrik, auto
værksted, kleinsmedje, produkthandel m.fl. Den er 
anlagt i 1953, det sidste stykke i 1989 og nu med 
Børnehuset Blomsten. På hjørnet af Virumvej og

Virumgård. Statens Forsøgsgård. Postkort 
ca. 1930. Ukendt udgiver og fotograf. Privat 
samling.
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Virumgårdsvej ligger bygningen, der husede den 
halv automatiske telefoncentral 85, der afløste 
Central Frederiksdal.

Landbrugsmuseet og Virumgård blev i 2015 
købt af Lyngby-Taarbæk Kommune. Det var tan
ken, at Vej og Park, Firskovvej, skulle flytte hertil 
grundet Firskovvejs ændrede vejføring ud til Jæ
gersborgvej i forbindelse med anlæggelsen af Let
banen.

Landbrugsmuseet, en arkitektonisk fornem 
bygning fra 1915, er tegnet af Daniel Rasmussen 
(1865-1955). Bygningen har desværre stået tom i 
mange år. Landbrugsmuseet flyttede til GI. Estrup 

Herregårdgårdsmuseum, der blev til Dansk Land
brugsmuseum i 1969. Bygningen har tidligere væ
ret brugt som magasin af Frilandsmuseet. Der ar
bejdes på at finde en funktion til bygningen, men 
det har vist vanskeligt, især nu hvor der er konsta
teret ægte hussvamp i bygningen.

På Virumgård har et ”Spejderkollegium” og 
”Dansk Biavlertidende” holdt til, men nu er byg
ningerne tomme og i forfald. Efter at Lyngby-Taar
bæk Kommune har spurgt befolkningen i kommu
nen om fremtiden brug af bygningerne uden at 
finde en løsning, blev det hele sat til salg i 2019 
med et beskedent forbehold, at der skal bruges et

Nordbanen, Virumgårds marker. I baggrunden Ceder- og Askevænget og Wienerbyen. Foto taget fra Højhuset. 
Foto Torben Dragsby. 9. august 1961.
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areal til en ny opkørsel fra Virumvej til Lyngby 
Omfartsvej. I marts 2020 blev Landsbrugsmuseet 
og Virumgård solgt til Ejendomsselskabet Konge
vejen 79-85A, ApS, der ejes af Interdan Holding 

A/S med tilladelse til at opføre 15.000 m2 inklu
sive de bygninger, der bevares. Hele dette område 
og bebyggelsen Virumgård deles i dag af Lyngby 
Omfartsvej fra 1956.

Sorgenfri med Hummeltofteparken og begyndende byggeri af Basecamp Lyngby. Lufif oto RolfAagaard-Svendsen 
juli 2018.
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Virum skole i Virum 100 år på Skolebakken - men Virum skole 300 år 1721-2021

Torben Steen Nielsen, Gitte Rasmussen og Jonas Fisker1
Virum skole 100 år på Skolebakken,
- men Virum skole i Virum 300 år 1721-2021

To markante jubilæer
Virum Skole har i årene 2020-2021 to markante 
jubilæer.

I 2020 er det 100 år siden, at skolen flyttede til 
den nuværende placering mellem Skolebakken og 
Parcelvej. Jubilæet skulle fejres med en stor temau
ge i marts om de forgangne 100 år, men på grund 
af Coronapandemien blev jubilæet i første omgang 
udsat til efteråret 2020, og derefter udsat til 2021.

Dermed overgår jubilæet fra at være et 100-års 
jubilæum til et 300-års jubilæum, for at fejre at 
den første Virum Skole der blev oprettet som Prin
sesseskolen i 1721 af Frederik den fjerdes søster 
prinsesse Sophie Hedevig (1677-1735). Hun eje
de Frederiksdals slot, Det lange Vaaningshus paa 
Bakken. Inspireret af hendes brors rytterskoler op
førte hun en prinsesseskole i landsbyen Virum.

Det var en ganske lille skole med 5 fag vinduer, 
3 fag til skolen og 2 fag til lærens bolig, i en byg
ning der lå i Virumgade hvor nr. 60 ligger i dag.

Det nuværende hus er fra 1848 ligger på matri
kel nr. 1, som altid er skolelodden. Prinsesse Sophie 
Hedvig opførte yderligere 4 skoler i vores område, 
nemlig i Bagsværd, Nærum, Søllerød og Trørød

Da skolen i 1818 blev for lille blev der indrettet 
en ny skole, liggende på grunden, hvor de beskyt
tede boliger nu ligger ved Virumvej/Virum Stati- 
onsvej/Skolebakken. Denne skole var betydelig

Den vestlige del afVirumvej/Virumgade, hvor huset 
th. Virumvej 112, nu Virumgade 60 viser, hvor Prin
sesseskolen lå. Huset er i dag bevaret, men er ikke den 
oprindelige skolebygning, men et hus bygget i 1848.1 
baggrunden tv. i billedet Virum skole fra 1818 til 1920, 
hvorefter den flytter til nuværende placering Parcelvej 
165. Foto Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

større og var opført med grundmur og tækket med 
tagrør. Den indeholdt en rummelig skolestue og en 
stor lejlighed til læreren. Da skolegangen senere 
blev udvidet, blev der bygget endnu en skolestue 
og endnu en lejlighed. Også denne skole fungerede
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Virum skole 1920 med inspektørbolig og vandtårnet, 
Virums vartegn gennem en årrække. Fotograf Holger 
Damgaard (1870-1944).

Virum skole. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Ukendt foto
graf ca. 1950-55.

De ældste elever på den nye Virum skole. I opgangen 
står skolens første leder overlærer Johansen. Klasse
billede. Lyngby Taarbæk Stadsarkiv. Ukendt fotograf 
ca. 1920-25.

i ca. 100 år, så var den så forfalden, at man igen 
besluttede at bygge en ny skole. Den kom til at lig
ge på grunden, hvor den nuværende skole ligger 
mellem Skolebakken og Parcel vej.

Den 9. april 1920 blev den nye skole taget i brug 
- 6 klasseværelser, et kælderrum og 175 elever. I 
1929 blev der indført nye fag og man indrettede 
skolekøkken og sløjdlokale i kælderen. Fra 1930 
voksede elevtallet, så endnu en udvidelse var nød
vendig. Herefter havde skolen 15 klasseværelser, 5 
faglokaler og en gymnastiksal.

Først efter oprettelsen af S-banen kom den store 
vækst af tilflyttere til Virum området. Dette betød, 
at der blev bygget 2 nye skoler i området, Hum
meltofteskolen i 1953 og Fuglsanggårdsskolen i 
1957, og elever blev flyttet fra Virum Skole til dis
se 2 nye skoler. Derved faldt Virum Skoles elevtal 
fra ca. 1600 til ca. 1000 elever.

Op gennem 1960’eme var der flere planer om om- 
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Engang husgerning, nu madkundskab. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Ukendt fotograf ca. 1960.

og udbygning af Virum Skole, men først i begyndel
sen af 1970’eme blev disse planer til virkelighed. 
Sommerferien 1973 blev meget skelsættende for 
skolen. Den gamle hovedbygning blev forladt, som
merferien blev forlænget med 2 uger - til stor glæde 
for elever og personale. Den 1. september 1973 stod 
udvidelsens 1. etape færdig og man rykkede ind i 
den nye hovedbygning, der var placeret øst for den 
gamle ud mod Skolebakken. Den gamle bygning ud 
mod Parcel vej blev renoveret og i 1975 blev det hele 
indviet, elevtallet var nu ca. 800 elever.

Den næste store ændring kom i 80’eme da sko- 
lefritidsordningeme blev indført som afløser for fri
tidshjemmene, der altid havde ligget i selvstændige 
lokaler uden for skolerne. Kommunalbestyrelsen 
besluttede i begyndelsen af 1990’eme, at skolefri- 
tidsordningeme skulle dele lokaler med indskolin
gen, der måtte ikke bygges dobbelt. Dette betød 
endnu en stor ombygning på Virum Skole, skolen 
skulle rumme skolefritidsordningen og flere faglo
kaler blev moderniseret, ombygningen stod færdig 
i 2007.
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Virum Boldklub (1928) fik også sit hjem på den nye 
skole. Her fotograferet i skolegården foran gymnastik
salen og vandtårnet. I midterste række midtfor sidder 
en kommende skolepedel Axel Carlson. Ukendt foto
graf . Foto ca. 1930. Privat samling.

Den gamle inspektørbolig
Der er ikke meget tilbage af skolen fra 1920. Den 
sidste del af skolens bygninger fra den tid, er den 
gamle skoleinspektørbolig. En gammel murer
mestervilla bygget af solide materialer. Men intet 
holder evigt, når det ikke bliver vedligeholdt, og i 
sommerferien 2020 bliver murermestervillaen re
vet ned. Indtil da blev villaen været brugt til per
sonalehus for SFO-en og mødelokaler, da den ikke 
var sundhedsforsvarlig at opholde sig i.

Med villaens nedrivning forsvandt det sidste 
vidnesbyrd om, at det var en inspektør, der stod i 
spidsen for Virum Skole. I dag er det en skoleleder, 
der sidder på kontoret på første sal i den store grå 
bygning.

Den gamle inspektørbolig ved Virum skole. Hans-Jørgen Bundgaard. Juni 2020.
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Traditioner der udvikler sig
Virum Skole bryster sig af at være en skole med 
mange traditioner. En traditioner er bl.a., at der er 
morgensang. Hver fredag mødes 0.-4. klasse og 
synger, gerne en traditionel højskolesang og en lidt 
mere moderne. Et lærerband spiller til de to san
ge, som eleverne har øvet i musiktimerne i løbet 
af ugen.

Gennem de sidste mange år er morgensangen 
blevet et tilløbsstykke. 80-100 forældre, der godt 
kan lide at starte weekenden på en musikalsk måde, 
møder troligt op og synger de danske sange sam
men med eleverne. Bagefter er der mulighed for at 
købe en kop kaffe ved kaffevognen og få en snak 
med de andre forældre og skoleledelsen.

Ved elevernes konfirmation fik de i en periode dette 
kort tegnet afen af skolens lærere Børge Jørgensen. 
1958.

Hele skolen samles også til den traditionsrige 
jule- og sommerafslutning i festsalen. Her synger 
alle 1000 elever bl.a. Virum Skoles sang, hvor en 
del af omkvædet lyder “Virum Skole verdens bed
ste sted". Under sangen er der forskellige udvidel
ser, som ikke står i teksten, men som alle eleverne 
kender. Mange fortæller, at de får gåsehud, når hele 
skolen synger af deres lungers fulde kraft, og stem
ningen er i top.

Løbende renovering
Virum Skole bliver er løbende blevet renoveret. 
Enten fordi undervisningens krav ændrer sig, der 
er brug for flere klasselokaler, eller fordi bygning
erne ikke er blevet vedligeholdt tilstrækkeligt.

I 2016 blev nye naturfagslokaler taget i brug 
til erstatning for renoveringsmodne fysiklokaler, 
mens der i 2020 er planer om at ombygge hånd
arbejdslokalet, sløjdlokalet og kantinen til et stort 
Håndværk og Designområde med plads til 2 klas
ser. Eleverne kan her arbejde med hænderne og ud
folde deres kreative evner.

Der er også en modernisering og løft af udeom- 
råderne omkring skolen med bl.a. en ny legeplads 
på vej i 2020. Det er vigtigt for skolen, at aktivi
tetsmulighederne er noget som tiltaler alle alders
grupper, og som områdets beboere gerne vil bruge, 
når skolen er lukket.

Desuden står madkundsskabslokalet foran en 
ombygning for at skabe plads til et ekstra klasselo
kale, da der på flere årgange er 5 spor.

Som det sidste projekt, er der planer om at flytte 
klubben til en placering væk fra de “midlertidige”
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pavilloner (som har stået på boldbanen i 17 år), ind 
på skolen i det område, som tandlægen og sund
hedsplejersken har haft.

Til slut kan nævnes, at der i perioden 2016-2019 
år, er skiftet vinduer på skolen, og biblioteket er 
blevet renoveret.

Skoleledelsen bruger relativt meget tid på at 
være i dialog med kommunens byggeansvarlige, 
arkitekter, projektledere og ingeniører for at få om
bygningerne og tidsplanerne til at matche skolens 
ønsker.

Skolen er lukket - lærerne er gået hjem
Det er ikke kun i weekender og ferier, at lærerne 
forlader skolen. To gange i perioden 2013-2020 
har lærerne måttet gå hjem, og skolen har været 
mere eller mindre lukket.

Under lockouten i 2013 oplevede lærerne det, 
som mange ville have forsvoret ville ske. Man var 
som overenskomstansat lærer ikke velkommen på 
sin arbejdsplads. Tilbage var ledelsen og de lærere, 
der var tjenestemænd.

Det normale skema som tjenestemændene hav
de blev passet, hvilket betød at der var stor forskel 
på, hvor mange timer de forskellige klasser havde. 
Enkelte klasser havde næsten alle deres timer, an
dre klasser havde et par timer om ugen, mens en 
stor del af klasserne ingen timer havde. Det hele 
afhang af, hvilken overenskomst klassens lærere 
var ansat under.

Der var meget stille på skolen i den periode, 
men det gav de tilbageværende tid til at få ryddet 
op i gamle bøger, og få styr på det skab med idræts
remedier, som havde rodet i mange år.

Mange ældre elever husker sikkert barakken midt i skolegården. Den, plus to andre træbarakker, blev opstillet 
efter krigen på Virum Skoles areal. I mange år blev den i frikvartererne brugt på følgende måde: pigerne gik 
venstre om, drengene højre om og var man så "uheldig ”, at støde ind hinanden var det hele turen værd. Foto 
Hans-Jørgen Bundgård.
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Da lockouten blev ophævet, og elever og lærere 
kom tilbage, var stemningen lidt mærkelig blandt 
lærerne. Årets julestykke, som lærerne spillede, bar 
da også præg af lockouten. Nisserne blev udeluk
ket fra deres arbejdsplads i julemandens værksted, 
mens en embedsmand forsøgte at effektiviserer ju
len. Det endte naturligvis galt...

Mens der stadig var enkelte lærere og nogle klas
ser tilbage på skolen under lockouten, blev der helt 
stille under Coronapandemien. Onsdag d. 11. marts 
2020 om aftenen meddelte statsminister Mette Fre
deriksen, at skolerne skulle lukke, og hun opfordre
de til, at man skulle holde sine børn hjemme allere
de fra dagen efter. Det kunne ses på fremmødet. Ud 
af 1012 elever mødte 24 op torsdag og fredag inden 
skolen lukkede helt. Og så blev der fuldstændig stil
le på skolen. Lige så stille som da Virum Skole måt
te lukke fire uger i 1918 på grund af Den spanske 
Syge.

Men internettet lukkede ikke under Coronapan
demien. Undervisningen startede allerede mandag 
på kommunikationsplatformene Aula og Teams, og 
eleverne gik i gang med at kommunikere digitalt 
med deres lærere og pædagoger. Alle møder for 
personalet blev virtuelle, og efterhånden blev no
get af undervisningen det også.

På trods af noget som kunne minde om et drøm- 
mescenarie for en lidt skoletræt elev med korte 
skoledage, og hvor man selv bestemte hvornår sko
ledagen startede, begyndte mange elever virkelig at 
savne skolen, lærerne og ikke mindst kammerater
ne. Det samme gjorde forældrene, der både skulle

hjælpe deres børn i gang med dagens skolearbejde, 
samtidig med at de også skulle passe deres eget job 
hjemmefra.

Efter en måned fik 0.-5. klasse lov til at kom
me tilbage i skole og nogle uger senere fik resten 
af klasserne lov til at komme i skole igen. Det var 
nogle anderledes regler og rammer, der mødte ele
verne. Håndvask flere gange om dagen, afstand til 
hinanden når man sad i klassen, ingen blanding af 
klasser, forskudte mødetider og frikvarterer, ingen 
sang, ingen uddeling i forbindelse med fødselsda
ge, kun leg på meget begrænset område og ingen 
fællessamlinger.

Den største pille, som eleverne måtte sluge, var 
aflysningen af 9. klassernes sidste skoledag. En 
dag som mange af eleverne fra 9. klasse havde set 
frem til i 10 år, men der blev ingen karameller, revy 
og skumkamp.

Virum Skole fuld afliv
Virum skede er i fin form, selvom hun er en ældre 
dame på snart 300 år. Skolen udvikler sig løben
de pædagogisk, når ombygninger, indretninger af 
klasselokaler og nye pædagogiske tendenser bliver 
taget i brug. Elevtallet har gennem de sidste mange 
år ligget stabilt omkring 1000 elever. Til at under
vise dem, er der ca. 75 lærere og 35 pædagoger, 
som også har opgaver i SFO-en.

Derudover er der en række pensionister tilknyt
tet skolen fra foreningen Pensionister i skolen. De 
laver lektiecafé, hjælper til ved prøver og giver en 
hånd, hvor det giver mening.
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Alt i alt har ca. 1150 personer deres daglig gang En del af artiklen har tidligere været trykt i Lyng-
på skolen, og er med til at gøre Virum Skole fuld by-Bogen 2009, side 29-38, men er her omskrevet
af liv. op til 2020 med nye illustrationer af Niels-Kristian

Petersen, Jørgen Reedtz, afdelingsleder Jonas Fi
sker og skoleleder Gitte Rasmussen

Virum Skole. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Ukendt fotograf ca. 1950.
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Per Heymann
Historien omkring I.H. Mundts Vej
- et stykke af Sorgenfris ældste vej og dens tidlige beboere

På EC. Kiærschous maleri fra Prinsessehøj i 1871 ses Lyngby kirke og tagene på nogle af Lyngbys lyststeder. Til 
venstre ses Norske Skov, og til venstre herfor kom I.H. Mundts Vej til at ligge.

I.H. Mundts Vej fødes
Man skulle ikke tro, at denne lille vej har en spæn
dende historie. Men begynder man først at dykke 
ned i historien for at få svaret herpå, finder man 
en masse fortællinger om bane, veje, huse og ikke 
mindst personer, der har været med til at skabe de 
omgivelser vi til daglig nyder.

Når man færdes på I.H. Mundts Vej i dag, tænker 
man ikke over, at her har været trafik helt tilbage fra 
middelalderen. Men dengang var vejen et stykke af 
vejen fra landsbyen, Lyngby, til Frederiksdals Slu
se, ”Veien til Friederichstal”, stod der på kortet.

Dengang, som nu, gik Kongevejen gennem 
Lyngby. Den var indtil 1767 forbeholdt kongen 
alene, men var åben for offentligheden på et styk
ke mellem den nuværende Jernbanevej og Pleje
hjemmet Møllebo. Der var aflåste bomme i begge 
ender, og kort efter den nordlige bom fandtes ind
gangen til Sorgenfri Slot. Kort før bommen starte
de vejen til Frederiksdal ad den nuværende Prin
sessesti. Vejen gik videre gennem Norske Skov, 
op ad bakken, forbi Lottenborg Kro, der engang 
hed ”Hopind”, videre ad den nuværende Lotten
borgvej og fulgte det meste af den nuværende

46



Historien omkring I.H. Mundts Vej

Breidablik Lottenborghus

Nr. 14 Nr. 20 Nr. 24 Nr. 28 Nr. 34 B
Nr. 2 ,

Tryggehviie Nr. 4A Nr. 8B Nr. 12 
Bakkebo Sydskrænten Mosebakken Villa Edith

I.H. Mundts Vej og Hummeltoftevej til Frederiks
dal.

At den lille blinde I.H. Mundts Vej tidligere har 
været en hovedfærdselsåre, afslører en kilometer
sten ud for nr. 18 i dag.

I slutningen af 1800-tallet voksede befolk
ningstallet i København, og der kom et pres på 
omegnskommunerne for at bygge ny boliger. Det
te medførte, at sognerådet i Lyngby vedtog den 
første udstykning i 1883 på det, man kaldte Virum 
Skrænt, ned mod Lyngby Sø og Åmose.

Et af de første huse blev bygget her af Overrets- 
prokurator Jodochus Henrik Mundt i 1886. Huset 
lå lidt fra Frederiksdalsvejen, så adgangen til huset 
skete ad en sti. I mange år havde stien ikke et navn, 
og først i 1923 blev stien opkaldt efter Mundt, der 
var flyttet bort i 1914.
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Udsnit af Matrikelkort 1811. B angiver Breidabliks (I.H. Mundts Vej 11-23) senere placering.

Udviklingen starter med Nordbanen
Kortet ovenover viser det oprindelige bondeland 
før bygningen af ”Nordbanen ”, som kom til at præ
ge udviklingen voldsomt. Banens historie starter i 
midten af 1800 tallet, hvor det endeligt efter 25 års 
diskussion blev besluttet at bygge den ”Nordsjæl
landske Jernbane” fra København til Helsingør. Et 
privat selskab fik koncession på at bygge banen, og 
den festlige indvielse, med deltagelse af kong Chr. 
IX og dronning Louise, fandt sted den 8. juni 1864.

Festen blev holdt i Helsingør Skydeselskabs lo
kaler og bød på en overdådig menu, ti retter mad 

og seks slags vin. Et noget prekært tidspunkt at 
holde stor fest, midt i våbenstilstanden i krigen 
mod Tyskland, lige efter stormen på Dybbøl, lige 
før tyskerne besatte Als, og hvor en stor del af Jyl
land var besat af tyske tropper.

Den enkeltsporede bane kom til at krydse Fre
deriksdalsvej, under en bro, som det ses på tegnin
gen fra 1864 på side 49.

Broen lå, hvor den nuværende fodgængerbro 
ligger mellem I.H. Mundts Vej og Lottenborgvej.

De nærmeste stationer for landsbyen Virum var 
Lyngby og Holte, men i banens første år stoppede
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toget ikke i Lyngby. På et tidspunkt klagede be
boerne i Lyngby over, at de ikke kunne komme 
med et morgentog til København. Derfor blev det i 
1868 arrangeret således, at en ”3’dies Klasse Per
sonvogn” hver morgen blev trukket af en hest fra 
Lyngby op ad bakken til ud for Vintappergården. 
Herfra kunne den så selv trille ned til Gentofte, og 
derefter - med et skub - trille videre ned til Helle
rup Station, hvor den blev ”indlemmet i” toget fra 
Klampenborg (der stoppede i Hellerup).

Der kom hurtigt meget trafik på Nordbanen og 
allerede i 1891 blev banen udvidet til dobbeltspor.

Men først i 1928 blev det muligt for ”de Virum 
bønder” at tage toget, da der blev bygget et trinbræt 
ved Virumgade. Det blev dog nedlagt allerede 8 år 
senere, da Virum Station blev bygget 700 m læn
gere mod nord.

I 1936 blev banen elektrificeret fra København 
til Holte, og den 15. maj kørte det første S-tog. 
Damptogene fortsatte dog med at køre til Hillerød 
indtil 1958. Den gamle ”Frederiksdalsvej”- bro, på 
billedet øverst til højre var vel blevet ombygget, da 
banen blev to-sporet, men nu kom en ny bro, lidt 
længere mod nord, da banen blev elektrificeret. Her

Den første Sorgenfri Station 1936.

blev den første ”Sorgenfri Station” bygget, med en 
blåmalet træbygning. Virum station blev grøn.

Før den tid havde navnet ”Sorgenfri” alene væ
ret navnet på slottet, men nu blev det taget i brug til 
stationen og til en ny bydel.

Den første store beboelsesejendom i Sorgenfri, 
”Breidablik” blev bygget i 1938 lige ved stationen. 
På kortet side 48, er markeret med rødt B, hvor 
Breidablik kom til at ligge.
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1954 Breidablik ses bag broen. Lystgården Fuglsang.

Fortidens personer
På kortet, side 48 kan man se, at ”Grosserer Müf
felmann” har ejet et jordstykke nord for ”Frede- 
riksdalsvejen” samt et stykke syd for (Matr 21).

Grosserer Herman Christian Müffelmann 
(1776-1848) var en af datidens store mænd. Han 
var medlem af ”De 32 Mænds Forsamling” i Kø
benhavn, forløberen for Borgerrepræsentationen, 
og en af de medvirkende til, at billedhugger Bertel 
Thorvaldsen blev æresborger i København.

Han var direktør for Asiatisk Kompagni, som 
var det største handelsfirma i Danmark, og ejede 
en ”statelig Gaard” i Bredgade:

Men ud over de to grunde i Virum og den state
lige gård i Bredgade ejede han også en sommerre
sidens i Lyngby.

I de gamle tingbøger, kan man læse, at Herman 
Christian Müffelmann efter en auktion den 14. juni 
1809 har fået skøde på en lystgård på ”Sorgenfrie

6., ©roberer, Srebg. 174 X*
Kraks vejviser 1840.

Grund” for 5.100 Rigsdaler. Det var ”Fuglsang”, 
der fortsat ligger på Prinsessestien (som dengang 
var vejen til Frederiksdal) som nr. 11. Den havde 
sin have ned til ”Broen ved Lyngby Sø, hvor Chri
stian 8’ havde sine både liggende”.

Müffelmann skylder sin datter, Alvilde, æren for 
at hans navn blev bevaret for eftertiden. Han havde 
i 1825 ansat digteren Christian Winther som hus
lærer for sine børn, og Winther blev vildt forelsket 
i Alvilde.

Om sommeren fortrak familien, som alle vel
stående, fra det ildelugtende København til deres 
landsted uden for byen, og Christian Winther fulg
te med. Han og Alvilde gik mange ture sammen på 
Prinsessestien, og under disse ture er Chr. Winther
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Alvilde.

blevet inspireret til at skrive ”Flyv Fugl, flyv over 
Furesøens vande”, da de sad ved Hjortholm.

Han friede til den angiveligt livlige pige, men

Sorgenfri Slot i slutningen af 1800 tallet.

Alvilde afviste Winthers frierier og forblev ugift. 
Hun flyttede sidst i sit liv sammen med sin bror til 
Gramlille (ved Lyngby Bibliotek) på Lyngby Ho
vedgade, hvor hun endte sine dage.

Ud over lystgården Fuglsang kan vi se, at Müf
felmann havde investeret i landbruget ved Frede- 
riksdalsvejen vest for Sorgenfri Slots jorder, de to 
parceller som er vist på kortet side 48.

Sorgenfri Slot havde været ejet af kongefamili
en i forskellige perioder, og også i 1805, hvor Ar
veprins Frederik dør, og hans 19 årige søn Prins 
Christian Frederik arver slottet. Fem år senere 
starter prinsen et voldsomt opkøb af ejendomme i 
Lyngby og Virum op til slottet.

I 1812 får han skøde på en matrikel af ”Virum- 
gaard”, der lå - og stadig ligger - nordvest for Sor
genfri Slot. Et sted nævnes, at den blev indrettet til 
”Fasangaard”.

1 1830 køber ”Prinds Christian Frederik” selve 
Virumgård og desuden hele Müffelmanns tidlige
re Matrikel nr. 21, og får herved udvidet Sorgenfri 
betydeligt.

De første udstykninger i Sorgenfri i 1883 
Prinsen bliver konge i 1839, som Christian 8’, 
men dør i 1848, og tronen overtages af hans søn, 
Frederik 7'. Denne opgiver åbenbart at være gods
ejer, for i 1852 sælger han Virumgaard, der efter 
forskellige ejere i 1875 købes af Carl William van 
Wiilich Miirer (1833-1905).

Virumgaard var på 150 tønder land og strakte 
sig fra den nuværende Virumvej i nord til Lyngby 
Sø i syd og var gennemskåret af Nordbanen.
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Miirer var, ud over at være proprietær, medlem 
af Sognerådet i Lyngby og blev medlem af den før
ste bygningskommission i 1890’eme. På dette tids
punkt begyndte der at opstå et pres for nyt byggeri 
i omegnen af København, og Mürer har været med 
til at præge udviklingen i Sorgenfri.

Året ”1883” er en milepæl i Sorgenfris historie. 
Her gives tilladelse til den første større udstykning 
af grunde til villaer i Lyngby på ”Virum Mark”. 
På netop det sted, hvor der på kortet tnedenfor står 
”1883”. Tidligere havde man kun bygget langs de 
eksisterende veje.

Arealet, som Miirer udstykkede, lå syd for den 
daværende Frederiksdalsvej (den nuværende I.H. 
Mundts Vej og Lottenborgvej) ned til mosen og 
Lyngby Sø, fra Prinsessehøj i vest til Lottenborg 
i øst, og var gennemskåret af Nordbanen. Udstyk
ningen starter gradvis med Miirers salg af en stor 
trekant syd for den nuværende Lottenborgvej, øst 
for banen.

Det første hus på vejen (nr. 34B)
Den første, der etablerede sig, var Professor dr. 
med. Carl Georg Gædeken (1832-1900). Han

Miirer. Den første udstykning 1883.

købte i 1883 af Miirer en Parcel (26e) vest for 
banen, med en stiadgang, som senere skulle blive 
til I.H. Mundts Vej. Fem måneder senere købte 
han en parcel mere, (260, i 1885 endnu en, (268), 
og til slut en mosegrund i 1889. Dermed havde 
han sikret sig en meget stor trekantet grund ned 
til søen.

Som helt ung havde Gædeken været koleralæge, 
men han endte som sindssygeoverlæge på Kom
munehospitalet. Han var medlem af Københavns 
Borgerrepræsentation og sad i bestyrelsen for et 
industriselskab. Han blev Ridder af Dannebrog, 
var aktiv i ”Selskabet for Sundhedspleje”, og han 
skrev bøger om brændevinsdrikkeri. I 1874 deltog 
han i en kommission nedsat af ”Kirke - og Under
visningsvæsenet”, der endte med at anbefale, at

Gædeken med sin første 
hustru, Ovidia Henriette 
Jensine, der døde 33 år

hvorefter han blev gift 
med Clara Marie, der 
overlevede ham.

gammel,
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”Qvinder”, skulle kunne optages på Universitetet 
og behandles på lige fod med mænd.

Der var dog nogle kraftige indsigelser fra det 
teologiske fakultet, som mente, at kvindens rette 
plads var i hjemmet, og som var bekymret for, at 
kvinderne derved kunne få adgang til præstekaldet 
”imod Skriftens udtrykkelige Forskrift”.

Gædeken byggede, ifølge sikre kilder, det første 
hus på Virum skrænt i 1885. Ifølge Kommunen er 
det nuværende hus opført i 1907. Hvad er det rig
tige, er det nuværende hus det første hus på I.H. 
Mundts Vej, eller er det bygget senere?

Svaret er ikke let at finde, dokumentationen er 
sparsom, adresseregistrene og folketællingerne er 
sparsomme og ofte uden vejangivelser:

Men vi kan se, at efter familien har boet 10 år i

Det første hus på I.H. Mundtsvej?

deres hus, er de i 1895 flyttet til en lejlighed i Kø
benhavn. Her bor de i tre år og flytter herefter til 
en anden. I 1900 dør Gædeken, og i 1901 er enken 
og deres to børn flyttet til en ny lejlighed i Køben
havn. I Kraks Vejviser findes navnet Gædeken fort
sat på Frederiksdalsvej, og i folketællingen i 1901 
findes villaen som tilhørende Enkefru Gædeken. 
Men enkefruen bor der ikke, derimod er beboerne 
nu Enkefru Schraeder og hendes søn, Sophus, som 
vi finder senere i denne tekst boende i hus nr. 3. 
Til gengæld kan vi så ikke finde deres hus i folke
tællingen, så muligvis har familien Schraeder blot 
været på besøg i deres venners hus under folketæl
lingen. Lidt forvirrende?

I Krak 1903 genfinder vi ”Enkefru Professorin- 
de Clara Marie Gædeken”, igen boende på Frede
riksdalsvej med sin søn. Hun bor her til 1917, hvor 
hun sælger sin ejendom for 25.000 kr. til Restau
ratør Chr. Larsen, der i 1921 sælger den videre til 
Direktør H. Arvé.

Vi kan altså konstatere, at ejendommen har 
været i familien Gædekens besiddelse fra 1885 til 
1917, men er det nuværende hus det oprindelige? 
Familien har ikke boet her fra 1895 til 1902, så der 
kunne godt være bygget et nyt hus. Hvorfor flytte
de familien til København, var det fordi Gædeken 
var syg? Eller fordi, de skulle bygge nyt hus? Han 
dør i 1900, og Clara Marie og sønnen flytter til en 
ny lejlighed og først i 1903 til deres ny? eller gamle 
hus? Har moren og sønnen, der var 23 år i 1900 og 
læste jura, fundet på at bygge et nyt hus?

Vi får ikke svaret, men det nuværende hus må 
enten være bygget i 1885 eller omkring år 1900.
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Der var hverken vejnavn eller husnumre før i 
1921, så adressen dengang lød: ”Frederiksdalsvej 
på venstre side efter banelegemet”, tilhørende Pro
fessor dr. med. C.G.Gædeken. 11924 blev adressen 
I.H. Mundts Vej nr. 6.

Senere i ejerkredsen finder vi litteraturprofes
soren Hakon Stangerup og hans hustru, filmdivaen 
Betty Søderberg.

Det fortælles, at de havde fået anlagt et svøm
mebassin i haven. En dag råbte Betty: ”Hakon, Ha
kon, vandet står skråt i bassinet!” Det har åbenbart 
knebet med funderingen i skrænten.

Såvel deres søn, Henrik, som deres datter, Helle, 
blev kendt som forfattere, Helle, som kriminalfor
fatter og kendt som veninde til prinsesse Margrethe.

Det andet hus på vejen (nr. 28)
Den næste parcel vest for banen solgte Miirer tre 
år senere til Overretsprokurator Jodochus Henrik

Mundt (1834-1926), som således blev Gædekens 
nabo mod vest. Det var også en stor parcel ned til 
mosen (26h- '), og senere købte Mundt endnu en 
parcel af mosen.

Mundt var prokurator, d.v.s. advokat, ved samt
lige ”Over- og Underretter i Danmark” og stiftede 
”Ugeskrift for Retsvæsenet”. Han var samtidig di
rektør for Kreditforeningen Danmark.

Mundt købte grunden ”på Virum Skrænt” i 1886.
Mundts datter, Gerda Mundt, har skrevet en 

bog, hvori hun lader sin nevø fortælle, at Gædeken 
havde bygget sit hus først, og at Mundt opførte hu
set i 1886. Huset er dermed bevisligt det andet hus, 
der blev bygget på den sti, der skulle blive til I.H. 
Mundts Vej.

Kommunens angiver fejlagtigt, at Mundts hus 
er opført i 1883.

I vejviseren fra 1896 angives adressen: ”Fre
deriksdalsvej på venstre side efter banelegemet”, 
tilhørende ”Overretsprokurator Jodochus Henrik 
Mundt”.

Nevøen fortæller i bogen, at den skrånende 
grund gjorde anlæg af haven svært, og da Mundt 
ønskede en bedre have, ønskede han at købe yder
ligere et stykke af mosen. Dette gav en kontrovers 
med ”de Virum bønder”, men med ”rettens hjælp 
fik han flyttet Prinsessestien længere ud”. Trods 
denne heftige episode, fortæller datteren om en 
meget retskaffen og troende far.

Gerda Mundt blev mere kendt end sin far. Hun 
var meget socialt og politisk engageret og blev som 
den første kvinde valgt til Lyngby Sogneråd i 1909 
og senere til folketinget.
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Efter sin mors død i 1905, overtog hun hushold
ningen og boede her med sin far indtil 1914, hvor 
han solgte ejendommen, og de flyttede til Køben
havn.

Mundt solgte ejendommen til Hans Kresten 
Thyssen (1873-1945).

Thyssen var på det tidspunkt skolebestyrer på 
Lyngby private Realskole, der var blevet grundlagt 
i 1871 af hans far, Anders Thyssen, dengang med 
seks elever.

Hvordan Thyssen i 1914 har haft råd til at købe 
den store villa, kan undre. Det fortælles i Skolens 
100 års skrift, at hustruen, Karen, ”havde sin ri-

gelige andel heri”. Karen har tilsyneladende været 
praktisk anlagt med evner i husholdningen.

En del af forklaringen kan være, at huset ikke 
blot var et domicil for familien, men blev etableret 
som et ”Skolehjem” for ”indtil 12 kostelever i nøje 
tilknytning til skolen”.

I introduktionen står:
”Eleverne bliver optaget i familien, hjulpet med 

lektier, og deltager i havearbejdet med at passe he
sten, geden og hønsene. Eleverne får et varmt kar
bad en gang om ugen”.

Eleverne skulle selv møblere deres værelse inkl. 
servante og toiletspand. Skolehjemmet var meget 
religiøst præget, men forstanderparret besad me
gen humor.

Hvis det kan undre, hvordan Thyssen oprinde
ligt havde råd til at købe huset, kan det undre endnu 
mere, at han nogle år senere, i 1920, køber en stor 
grund på den modsatte side af Frederiksdalsvejen, 
matr. 2Ieud til banen.

Forklaringen må være, at den privatejede Thys
sens Skole i 1920 købes af Staten og omdannes til 
en statsskole samt en privat underskole, der lejer 
sig ind. Det nævnes et sted, at ”salget var en lettel
se for Thyssen”. Skolen havde altid kørt på pum
perne, og nu må Thyssen have fået en større sum 
penge, som han så har investeret i jord.

Thyssen indgår i januar 1920 en købsaftale 
med proprietær Emil Piper om grunden, og i okto
ber udstedes skødet som en hastesag (hvorfor?). I 
skødet nævnes Thyssen som ”forhenværende sko
lebestyrer”, og han underskriver sig ”Forstander”. 
Grunden er på 1 td. land og betales kontant med
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7.000 kr. I 1937 sælger Thyssen for 36.536 kr. det 
meste af grunden videre til A/S Breidablik, der i 
1938 opfører en tre-etages beboelsesbygning, i dag 
I.H. Mundts Vej 11-23. Resten af grunden bliver til 
vej og en grøn trekant.

En par sjove notater i Sogneraadets Forhand
lingsprotokol fra 1936 viser, at Thyssen sælger 
et mose-areal til Kommunen på betingelse af, ”at 
Prinsessestien flyttes”. Så endnu engang flyttes 
Prinsessestien længere ud. Samme år får han over
talt Kommunen til at bygge en bro over ”Sejlren
den til Herr Thyssens Have”. Prisen er 800 kr., og 
broen står der den dag i dag på Prinsessestien, so
lidt bygget og funderet.

I 1924 blev adressen I.H. Mundts Vej nr. 4.

Det tredje hus på stien (nr. 24)
I 1891 køber Proprietær Emil Georg Piper (1856- 
1928) af Miirer et 30 tdr. land stort ubebygget are
al, primært syd for Frederiksdalsvej og et mindre 
stykke mod nordøst, op mod banen.

Piper var gårdejer, han havde arvet Holmegaard 
og senere købt gården Hummeltofte syd for Fre
deriksdalsvej, og sad nu som formand for Lyng
by Sogneråd. Piper veir den første formand for Det 
konservative Folkeparti, sad i Landstinget og til 
sidst også i Rigsdagens Præsidium. En mindesten 
står i dag på den grønne trekant ved indkørslen til 
I.H. Mundts Vej.

Allerede 10 dage efter sit køb sælger han en 
parcel og fortsætter omgående udstykningen.

Denne parcel (26‘) på 12.000 kvadrat-alen 
(4.700 m2), vest for Mundts grund købes af Enke-

Vennerne fra de tre første huse. Mundt i midten med 
hjelm, Gædeken med trehjulet cykel.

fru Marie Schraeder ved en købsaftale i 1891. Skø
det får hun først året efter, i 1892, hvor tilladelsen 
til udstykning foreligger.

Fruen, som da er 56 år, er enke efter Grosserer 
Rasmus Frederik Schraeder, der er død i 1881. Hun 
har en søn, Sophus Frederik, der er 27 år, og ansat 
ved kreditforeningen. Han er antageligt den aktive 
part i handelen.

Folketællingen 1891 oplyser, at hun, Sophus, 
der nu er Kontorchef i Creditkassen, og hans hu
stru allerede bor på adressen dette år sammen med 
deres tjenestetyende.

Kommunen angiver, at huset er bygget i 1891, 
kan det være bygget før udstyknings-og byggetil
ladelsen forelå?

11911 bor hun sammen med Sophus og nu, den
nes hustru og to børn på adressen.

I.H. Mundts datter, Gerda Mundt, fortæller i sin
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slægtsberetning, at der opstod et varmt venskab 
mellem de tre første familier med fælles sejladser 
på Lyngby Sø og tenniskampe på Mundts tennis
bane, der lå på det plateau, der siden blev inddra
get til vej. Venskaberne resulterede i 4 ægteskaber 
mellem Mundt og Schraeder familierne. Bl. a. blev 
Sophus gift med Inger Mundt.

Som ovenfor angives adressen i 1896: ”Frede- 
riksdalsvej på venstre side efter banelegemet”. I 
1924 blev adressen I.H. Mundts Vej nr. 2.

Det fjerde hus, nr. 20, men ikke på stien
Piper fortsatte udstykningen mod vest, og ifølge 
skødebogen solgte han i 1897 tre sammenhæn
gende grunde til vand- og gasmester Joseph M. 
Wagner (1844-1919). Disse grunde lå på selve Fre
deriksdals vej, nordvest for den lille sti, der skulle 
blive til I.H. Mundts Vej, og tæt ved den daværende 
baneoverskæring.

Joseph Wagner byggede det nuværende hus, 
som han kaldte Villa ”Edith”.

I 1901 solgte Wagner ejendommen til Handels
rejsende Jens Munk. 11920 var huset ejet af Johan
nes Helms, der blev Professor ved Landbohøjsko
len i 1917, og huset fik ifølge Krak navneændring 
til ”Birkedal”.

De øvrige gamle huse Nr. 14A, Mosebakken 
Denne parcel var en af de tre, som, nævnt ovenfor, 
Piper solgte til Joseph Wagner.

Wagner solgte i 1898 grunden videre til Blik
kenslagermester N. V. Nielsen sammen med nabo
grunden.

I 1904 erhverver Sagfører Alfred Hansen grun
dene efter en tvangsauktion. Det er sandsynligvis 
ham, der har bygget huset og givet ejendommen 
navnet ”Mosebakken”, som den havde i 1910.

Huset er ifølge Kommunen bygget 1907.
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Nr. 12, Sydskrænten
Ligesom ovenfor solgte Piper grunden til Joseph 
Wagner, der i 1898 har solgt den videre til Blik
kenslagermester N. V. Nielsen. Grunden blev, som 
ovenfor, erhvervet af Alfred Hansen, der i 1908 
solgte den til Toldkontrollør B. Jessen.

Her er der ikke tvivl om hvem, der har bygget 
huset, idet der på de gamle tegninger fra 1908 er 
påskrevet: ”Sydskrænten”, ”Herr Toldkontrollør 
Jessens Villa”.

11915 køber kunstmaleren Johannes G lob (1882- 
1955) huset. Glob havde omkring århundredeskiftet 
haft et sommerhus over for Lottenborg, i dag Lot
tenborgvej 17, hvor huset Skovlyst nu ligger.

Nr. 8B
I 1924 fik Johannes Globs ven, kunstmaleren, 
Hakon Galløe (1878-1939), en arv, der satte ham 
i stand til at købe nabogrunden på 6.000 kva
drat-alen, (2.300 m2), hvor han straks begyndte at 
bygge et sommerhus.

Galløe startede sine studier på Kunstakademi-

et, men han var utilfreds med undervisningen og 
fuldendte aldrig studiet. Han blev i stedet lærer ved 
Østre Borgerdyd og var vellidt og anerkendt trods 
manglende læreruddannelse.

Han boede i København, og er i Kraks adresse
liste noteret som ”tegner”. Han har også været lidt 
af en arkitekt, for han både tegnede og byggede 
selv sit sommerhus sammen med familien.

Da han i 1933 gerne ville bygge om til helårsbe
boelse, opdagede han, at han aldrig havde søgt om 
byggetilladelse, og i Kommunens arkiv finder vi et 
brødebetynget brev, hvor han beder om tilgivelse 
og godkendelse. Han fik begge, både til sommer
huset og tilbygningen, og det er dette hus, der står 
i dag.

Han blev ikke alment kendt som kunstmaler, da 
han ikke ønskede at sælge sine billeder.

Nr. 6 A
Dette hus er er bygget et år senere, i 1925, og af 
endnu en kunstner: Kunstmaleren Poul Simon 
Christiansen (1855-1933).

Også han blev inspireret af sin ven som sene
re blev hans nabo, Niels Skovgaard (se senere nr.
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Villa Bakkebo.

4A), og købte grund og byggede sit hus, da han i 
moden alder kom til penge.

Han startede angiveligt sit livsløb i ”yderste 
fattigdom”. Først i moden alder, som 55 årig, blev 
han anerkendt, kom til ære, penge og blev endog 
hyldet med et fakkeltog på sin 70 års dag i 1925. 
Samme år har han så bygget sit hus. Huset blev 
tegnet af Niels Skovgaards søn, Hans Georg, der 
var arkitekt.

Et slot, Nr. 4 A, Villa Bakkebo
Huset menes at være bygget i 1905.1 Kommunens 
arkiver findes en grundplan fra 1907, der også viser 
huset. Som ejer nævnes Murermester J. V. Larsen, 
der har bygget huset med udnyttelse af den for
nemste murerkunst. Dengang hed huset ”Home”, 
senere ”Villa Bakkebo”

11918 sker der det, at kunstmaler og billedhug
ger Niels Kristian Skovgaard (1858-1938) bliver 
orienteret af billedhugger Sigfried Wagner, der 

også bor på Frederiksdalsvej, om at huset er til 
salg. Han køber det. Han kender området, da han 
ofte besøger sin gudfar, Biskop Monrad, der bor 
på Hummeltofte. Skovgaard er søn af den berøm
te kunstmaler P. C. Skovgaard og bror til Joachim 
(Viborg Domkirke kalkmalerier). I det særprægede 
tårn indretter Skovgaard sit atelier.

Skovgaards datter, Irene Skovgaard, voksede op 
i et hus med musik, og blev uddannet som musik
pædagog. Hun startede en musikskole i en kommu
neskole, der under krigen i januar 1940 blev lukket 
på grund af brændselsrationering. Tvunget af om
stændighederne, indrettede hun derfor ”Sorgenfri 
Folkemusikskole” i huset.

Et palæ, Nr. 2, Tryggehvile
Selvom dette hus heller ikke hører til de ældste, 
skal det nævnes her. Dels på grund af sit impone
rende omfang, dels på grund af den oprindelige 
ejer, Carl Schepler.
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Tryggehvile.

1 1920’eme byggede han selve hovedbygningen 
som sit landsted, ”Tryggehvile”. Senere, i begyn
delsen af 30’eme, indrettede han huset som helårs
bolig og udvidede det med de to fløje.

Carl Schepler ejede flere grunde bl.a. nabogrun
den, hvor Sorgenfri Kirke siden er bygget.

Carl Schepler (1870-1942) kom fra små kår, 
men blev en stor iværksætter. Hans mor havde en 
smør- og æggehandel i Ravnsborggade på Nørre
bro, hvor Carl startede som bydreng.

Margarine var en stor artikel, og Carl så en 
fremtidsmulighed her. Men OMA havde det sto
re marked. Så han indgik et samarbejde med John 
Rasmussens Margarinefabrik og startede en mar
garinekrig mod OMA. Han opfandt salgsnavnet 
”JRMA”, der skulle modsvare ”OMA”. Navnet 
blev siden ændret til IRMA, og derefter fulgte en 
enorm udvikling.

På sine andre grunde, nuværende Hummeltofte- 
vej, nr. 71, 73 og 75, byggede Carl Schepler de tre 
nuværende huse.

I Sogneraadets Forhandlingsprotokol fra 1923 
kan vi se, at han har anmodet om ”Opsætning af en 
Gaslygte ved Indkørslen til Tryggehvile”. Det var 
så sent som i 1924, at Kommunen begyndte opsæt
ning af elektriske gadelygter.

I 1939 donerede hans hustru ejendommen til 
Børnehjemmet ”Tryggehvile”, og gaven blev fulgt 
op af svigersønnen, Olaf Hauch, der i 1954 gav 
skøde til Legatet ”Tryggehvile” på en naboparcel. 
Kommunen indrettede i august 1982 ejendommen 
til ungdomsklub.

Endelig en ”nyere ” beboelsesejendom, Breidablik 
I begyndelsen af 1930’eme tog udstykninger og 
byggeri rigtig fart i Virum. Breidablik blev den før
ste store beboelsesejendom i Sorgenfri.

Året 1935 blev en milepæl, skriver Sognerådet, 
idet der blev vedtaget et nyt Bygningsreglement. 
Heri indgik en zoneopdeling, hvor det blev tilladt 
at opføre boliger i 3 etager omkring stationerne.

I Virum købte Kommunen nogle store grunde 
omkring den nuværende Virum Station og kunne 
derved selv foretage planlægningen. Denne cen
trale bydel blev formet efter ”det engelske have
bymønster” med åbne områder mellem boligblok
kene. Den første bygning i Virum, ”Helleholm”, 
på Grønnevej 77-91, med de for datiden karakte
ristiske lagkagestriber, blev opført i 1938 lige før 
Breidablik.

I 1920 havde Emil Piper solgt en parcel nord
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Breidablik i dag.

for den daværende Frederiksdalsvej til skolebesty
rer Hans Thyssen, der boede i Mundts gamle hus, 
i dag I.H. Mundts Vej nr. 28. I 1937 er den tidli
gere skolebestyrer blevet ejendomsspekulant: Han 
indgår en aftale med en bygherre og får udstykket 
grunden til byggeri af en beboelsesejendom.

Bygherren er ”Ejendomsaktieselskabet Brei
dablik”, et håndværkerkonsortium med en spæn
dende hovedaktionær, Malermester F. Friedmann.

Firmaet H. Friedmann & Søn, Malerfirma, eksi
sterer i dag, og de fortæller om firmaets stifter, Fei- 
val Friedmann: Han var en polsk maler, der i 1915, 
som flygtning, kom til Danmark, hvor han startede 
sit mobile værksted, en trehjulet cykel med lad, og 
”malede for det bedre borgerskab”. Han havde stor 
succes, for firmaet voksede meget hurtigt, og alle
rede i begyndelsen af 30’eme havde Friedmann 25 
malersvende beskæftiget. 1 1960’eme var der ansat 
et imponerende antal af 220 svende.

A/S Breidablik valgte Arkitekterne Eske Kri
stensen og Mogens Meyling til at projektere.

Svenn Eske Kristensen (1905-2000) havde ar
bejdet et par år på Kay Fiskers tegnestue, før han 
som selvstændig i 1935 projekterede to etagebyg
gerier i København. Breidablik blev hans tredje 
store etagebyggeri. Han var en meget omhyggelig 
arkitekt og skabte moderne og gennemtænkte boli
ger. Han var utrolig flittig og har projekteret 8.000 
boliger samt meget erhvervsbyggeri. Han er bl. a. 
kendt for Lyngby Søpark, Rustenborg, Mølleåpar- 
ken, de nordligste af Bellahøjhusene, Dronninge- 
gården og tappehallen på Carlsberg. Han blev kon
gelig bygningsinspektør, deltog i debatterne om 
byggeri, og var vel en af de mest indflydelsesrige 
arkitekter i det 20. århundrede.

I forhandlingerne med Sognerådet om byggeriet 
indgik, at arkitekten på grund af parcellens form 
og størrelse ønskede at disponere over Kirkestien. 
Dette lykkedes, så den smalle vej langs banen er 
en del af den gamle kirkesti fra Virum landsby til 
Lyngby Kirke.

Beliggenheden på et skråt terræn gav også nogle
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udfordringer, bl. a. ved trappen i nuværende nr. 15, 
hvor indgangen blev lagt i kælderniveau, hvorved 
trappen blev i 4 etager i den tre-etagers ejendom. 
Der måtte lange forhandlinger til, før han opnåede 
en dispensation.

I 1938 åbnede ”Mejeri & Kolonialforretningen 
Breidablik” i den østlige ende af huset, dengang 
Hummeltoftevej 34. Det har sikkert været en god 
placering dengang, hvor trafikken mellem Lyngby 
og Frederiksdal gik lige forbi, og med Sorgenfri 
Station liggende få meter derfra.

Den ukendte og den kendte Wagner
Nogle af de første grunde, som Miirer solgte på 
den senere I.H. Mundts Vej, blev solgt til Vand- og 
Gasmester Joseph Wagner, de grunde, som i dag 
går fra nr. 12 til 20. Vi ved ikke meget om Joseph, 
men derimod blev hans søn og svigerdatter kendt.

Sønnen er Billedhuggeren Siegfried Wagner 
(1874-1952), der kom til at bo overfor Sorgenfri 
Kirkegård, på dengang Frederiksdalsvej 21, sene
re Hummeltoftevej 21, nu Lottenborgvej 21. Sieg
fried Wagners speciale var gravmæler, men han 
er især kendt for sit monument, ”Lurblæserne” på 
Rådhuspladsen.

Som jøde måtte han flygte til Sverige under kri
gen, men var så uheldig, at båden blev stoppet af 
tyskerne. Han havde heldigvis sin formue med, og 
han slap fri ved at give alt bort. Da han kom hjem 
var han syg og nu også fattig.

Han var gift med Olga Wagner (1873-1963), der 
bl.a. har udført statuen foran kapellet på kirkegår
den.

Olga blev knap så kendt, og dog, for det var 
hende, der stod model til Willumsens berømte ma
leri, ”Bjergbestigersken”.

Huset, de boede i, ”Villa Rica”, med det speciel
le udseende, blev tegnet af arkitekten Carl Brum
mer, der var toneangivende i villabyggeriet på det
te tidspunkt, og opnåede mange udmærkelser. Han 
var uhyre produktiv med villaer, kirker, palæer og 
også monumenter. Villaen er senere, i 1964, om
bygget af Kay Fisker.

Villaen er ifølge bygningsdokumenterne bygget 
i 1897 af ”Kammerjæger Jul. S. Heine”, der her
med har fået godkendt: ”En Beboelses-bygning og 
et aabent Lysthus og et Latrinhus”.

Heine, som er grosserer, er morbror til Siegfried 
Wagner, som han adopterer i 1892 tilligemed hans 
hustru, Olga, hvorefter begge flytter ind. I 1910 
sælger Fleine huset til Siegfried med betingelse om 
vederlagsfri brugsret for livstid.

Villa Rica.
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Vejens mange navne
I.H. Mundts Vej har haft en lang og kompliceret 
tilblivelse, vejen har ikke altid været så fredelig 
som i dag, og vejnavnene har skiftet flere gange 
gennem tiderne. Vejen er blevet ombygget, og Sor
genfri Station er blevet flyttet. I.H. Mundts Vej, der 
startede som en smal sti fra Frederiksdalsvej mod 
Lyngby Sø, har ændret forløb, længde og numme
rering tre gange.

Sidst i 1920’erne arbejdede Kommunen på et 
vejprojekt, der skulle forbinde Skodsborg med 
Værløse. Vejen skulle gå via Skodsborgvej til 
Frederiksdal, videre ad Kulhusvej, 4 km gennem 
Storskoven, til Kollekolle. Derfor blev den nuvæ
rende ”Frederiksdalsvej” anlagt i 1934, dog kun 
til Frederiksdal, og den gamle blev omdøbt til 
”Hummeltoftevej”, der da gik fra Kongevejen til

Frederiksdal Slot. Vejen videre til Kollekolle blev 
opgivet.

Den første udstykning af et villaområde i Vi
rum startede i 1883, hvor arealet syd for Frederiks- 
dalsvejen blev godkendt til udstykning. Dengang 
var der ikke nogen lokalplan, og området blev solgt 
i nogle store parceller.

De mest attraktive grunde lå sydvest for banen 
og ned mod søen på ”Virum Skrænt”. De første 
grunde solgtes allerede i 1883, og adgangen hertil 
skete ad en sti langs banen, en ”8 alen bred sti” (ca. 
5 m) fra Frederiksdalsvej ved baneoverskæringen, 
hvor der var en aflåst låge.

Stien levede i mange år uden navn. Først i 1922 
ser man i Kraks Vejviser, at stien har fået navnet 
”Frederiksdal Sidevej”.

Kraks kort fra 1932, 
Frederiksdalsvej.
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Kraks kort 1935, 
Hummeltoftevej er født.

Kraks kort 1936.
Skovbrynet forbindes med
Sorgenfri Station.
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Endelig i 1924 blev vejen navngivet ”I.H. 
Mundts Vej”, og den var dengang kun det lille styk
ke, der i dag går fra nr. 24 til fodgængerbroen over 
banen. I 1936 blev den første Sorgenfri Station 
bygget ved det, der dengang hed Hummeltoftevej.

Der var også lavet en ny vej fra Kongevejen, 
Skovbrynet, der først endte blindt, men senere med 
et sving blev forbundet til stationen med en gangsti.

I 1938 bygges ”Breidablik”, den første bolig
ejendom i Sorgenfri tæt ved stationen.

I begyndelsen af halvtredserne var der blevet for 
meget trafik på den del af Hummeltoftevej, der nu 
hedder ”Lottenborgvej”, og man overvejede at rive 
Lottenborg ned for at gøre vejen bredere. Det blev 
heldigvis undgået.

Man begyndte at planlægge en motorvej om
kring Lyngby.

Til venstre ses en model fra 1953 med forslag

til en bebyggelsesplan inklusiv de nye vejes linje
føring omkring Sorgenfri Station og motorvejen, 
som blev åbnet i 1960.

Breidablik ses placeret nederst på modellen, og 
der, hvor der i dag er en stor parkeringsplads og bu
tikstorv med Netto, ud mod I.H. Mundts Vej, er vist 
endnu en beboelsesbygning, der aldrig blev opført.

I 1954 er arbejdet med motorvejen gået i gang, 
som det ses på luftfotoet til højre fra 1954.

Hummeltoftevej løber forbi stationen og tæt for
bi ”Breidablik”, der er markeret med en rød ring. 
Det ses. at der nu er bygget huse på Skovbrynet, og 
der er blevet forbundet med Hummeltoftevej med 
en ”rigtig” vej. Dette har dog kun været i byggepe
rioden for motorvejen.

En ny Sorgenfri Station bliver bygget ved en 
ny bro i 1957, nummer 4 i rækken af broer. Den 
gamle bro rives ned, samtidig med at den nuværen
de cykel- og fodgængerbro mellem Lottenborgvej

Forslag til en bebyggelsesplan 1953. Luftfoto 1954.
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og I.H. Mundtsvej over den nyanlagte motorvej og 
bane bygges.

Dermed omlægges og ”forlænges” I.H. Mundts 
Vej, så den ud over den korte sti mod sydøst nu 
også inkluderer det, som før hed Hummeltoftevej. 
Adresserne ændres igen og ligeledes ændres num
rene på husene på den sydlige side af vejen.

Naboerne
Lottenborg
Når man i 18OO-tallet agede fra Lyngby til Frede
riksdal, ad ”Frederiksdalsvejen”, passerede man 
først ”Store Kro”, der siden blev til ”Hotel Lyng
by” og er endt som plejehjem.

Herefter gik vejen ad Prinsessestien op ad bak

ken til ”Lottenborg”, der stadig er kro, og ligger 
nær grænsen mellem Sorgenfri Slot og den oprin
delige Virum landsbys jorder.

Oprindeligt har Lottenborg antageligt været et 
lille husmandssted, kaldet Stenhuggerhuset. Det 
er siden blevet avlsgård, og har haft ko- og heste
stald. Overfor boede Vangemanden, der passede et 
led over Frederiksdalsvej. Det skilte Virums mar
ker fra Lyngbys, så køerne ikke løb væk. Vange
manden måtte åbne leddet, når en vogn eller rytter 
skulle forbi.

På et kort fra 1761 er på det sted, Lottenborg nu 
findes, angivet ”Hopind”, som har været det oprin
delige navn på kroen.

Lottenborg blev et meget besøgt traktørsted li-

Den gamle
Frederiksdalsvej 
1910.
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Lottenborg. Lottenborghus 1936.

gesom Frederiksdal Kro, hvortil folk kom i heste
vogn og nød kroens mad eller medbragte madkur
ve. Mange kendte kunstnere har være på besøg her.

Lottenborghus
På et kort fra 1885 finder vi navnet ”Lottenborg
hus” på en gård, som er nedrevet.

I stedet opførte Staten i 1921 ”Planteavlslabora
toriet”, den flotte gamle bygning, der nu ligger på 
den østlige side af motorvejen.

På luftfotoet fra 1936 ses bygningen placeret på 
den oprindelige Frederiksdalsvej.

Bygningen hedder nu igen Lottenborghus, og er 
i dag en ”virksomhedspark”.

Sorgenfri Kirkegård
blev anlagt i 1905 og kaldtes dengang ”Ny Assi
stents Kirkegaard”, idet der allerede var en ”assi
stents” kirkegård i Lyngby, hvor der var blevet 
pladsmangel ved kirken.

Statuen foran kapellet, tankefuld kvinde, er ud
ført af Olga Wagner. Hun var gift med Billedhug
geren Siegfried Wagner, og boede på den modsatte 
side af vejen, på Frederiksdalsvej 21, senere Hum
meltoftevej 21, nu Lottenborgvej 21.

Tankefuld Kvinde 
1934.
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Deres hus, ”Villa Rica” blev bygget af grosserer 
Jul. S. Heine, der var onkel til Siegfried Wagner, 
side 62.

Prinsessehøj
er en høj fra bronzealderen, og har fra gammel tid 
været et udsigtspunkt på turen ad Prinsessestien. 
Side 46.

Prinsessehøj.

Carl Schepler, der grundlagde Irma, købte i 1929 
grunden af Emil Pipers arvinger. I 1939 sluttede 
han en aftale med Fredningsnævnet om udsigten 
herfra, hvor aftalen blev, at højen ikke blev fredet, 
men at Schepler og de efterfølgende ejere ikke måt
te plante høje træer eller bygge højere end det hus, 
som Schepler havde bygget på Hummeltoftevej 71.

Trods gode hensigter kniber det desværre alli
gevel i dag med udsigten herfra.

Prinsessehøj er i dag ejet af Kommunen.

Åmosen
Fra gammel tid tilhørte parcellerne i Amosen bøn
derne i Virum. Gennem 1930>eme købte Kommu
nen gradvis arealer op i Åmosen.

1 1936 blev nogle større arealer ved Lyngby Sø, 
moselodder, overdraget til Kommunen af Emil Pi
pers arvinger og andre.

Under krigen blev der i 1942 eksproprieret nog
le arealer i mosen, og 12 arbejdsløse blev ansat til 
at anlægge en gangsti i Åmosen.

Søpromenaden
I 1920 anlagdes ”Søpromenaden” som en udvidel
se af den dæmning, der var blevet anlagt gennem 
Lyngby Sø ved Nordbanens gennemførelse i 1860. 
Jorden til udvidelsen kom fra udgravningen til 
Buddingevejs viadukt, og blev således brugt på en 
fremsynet måde.

Samtidig anlagdes en bådehavn og et nødtørfts- 
hus samt en pavillon til kafé.

En trekant i den nordlige ende blev i 1927 til
købt fra I.H. Mundts Vej nr. 34c.
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Arbejdsløse anlægger gangsti i 
åmosen i 1942.

Søpromenaden i 1920.

Hummeltoftegård
En meget stor landejendom, Hummeltofte, var i 
1854-65 ejet af Biskop D.G.Monrad, der er kendt 
som politiker og som Grundlovens fader.

Da Danmark tabte krigen i 1864, og han blev af

sat som statsminister, emigrerede han til New Zea
land, og hans gods gik videre til familien. I 1883 
købte Piper en stor del af grunden og byggede avls
gården, ”Hummeltoftegård”, der i dag er blevet en 
børneinstitution.
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Hummeltoftegård.

Prinsessestiens Traktørsted
Når man vandrer på Prinsessestien mod vest, efter 
Klopstoc ks Eg, ser man et særpræget hus. Huset er 
bygget i 1946 og har i 10 år været et traktørsted.

Den gang kunne man nyde udsigten, da Åmo- 
sen stadig var ganske lavt bevokset, og man kunne 
nyde en kop kaffe og en kage. Huset blev i 1955 
overtaget af Lyngby Tårbæk Kommune, der siden 
har lejet det ud til privat beboelse.

Hvorfor blev vejen kaldt I.H. Mundts Vej?
I ”Sogreraadets Forhandlingsprotokol” er an
ført følgende i referatet fra den 22. oktober 1923:

Postkort fra 1950.
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”Kommuneingeniøren meddeler, at Beboerne ved 
den private Vei fra Frederiksdalsvei ved Jernbane
broen med Retning mod Lyngby Sø er enige om, at 
denne Vei benævnes ”I.H. Mundts Vei”. Sogneraa- 
det godkendte navnet”.

Der er ikke angivet nogen begrundelse for be
boernes forslag, men det var almindeligt at opkalde 
veje efter personer og dengang også efter stadigt 
levende personer. Mundt døde først i 1926. Men 
hvorfor netop Mundt? Han havde boet på vejen, 
men han havde ikke bygget det første hus, som no
gen har troet, og han har ikke sat sine spor noget 
sted i lokalområdet.

Når man læser hans datter, Gerda Mundts bog, 
hvor hun beskriver det nære forhold mellem de tre 
første familier på vejen, synes der at komme en 
forklaring:

I.H. Mundt.

„ Et af de fire ægteskaber, der opstod mellem 
vennerne Mundt og Schraeder var mellem Inger 
Mundt og Sophus Schraeder. Sophus boede i nr. 24 
sammen med sin mor, og her blev han boende med 
sin hustru.

Så, da kommunen bad beboerne om etforslag til 
et vejnavn på deres vej, har de syntes, at man kun
ne hædre far/svigeifar. Og han har åbenbart ikke 
haft indvendinger.”
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Niels-Kristian Petersen
Familien på Den gule Gård i Virum

Jeg vil fortælle historien om familien, der boede 
på Den gule Gård i Virum igennem næsten 250 år, 
begyndende med Jens Bentsen, født 1752. Han var 
opført i kirkebøgerne og folketællingerne fra at 
være gårdejer og husmand til daglejer i landsbyen 
Virum. Gift første gang med Bente Cathrine Niels- 
datter (1748-1785), som døde i barselseng? De bo
ede med sikkerhed i Virum i 1776. Gift anden gang 
i 1787 med Johanne Andersdatter (født 1769). Jens 
Bentsen fik mange børn. Fire børn, tre sønner og 
en datter i første ægteskab; fire børn, tre døtre og 
en søn i andet ægteskab, nemlig Bent Bentsen. Ved

Gårdejer Bent Bentsen (1799-1866) født i Hørsholm.
Foto ca. 1860.

Folketællingen i 1801 var der kun to drenge og 
en pige i live. Lars Bentsen (født 1781) og Maren 
Jensdatter (født 1785) fra første ægteskab og Bent 
Bentsen. født 1799 fra andet ægteskab. De andre 
fem børn var døde inden folketællingen i 1801. 
Jens Bentsens søn Bent Bentsen og hans hustru 
Sophie bliver en vigtig brik i min historie.

Den gule Gård, nu Kærgården i Virum
Den første side i en lille beskeden bog ca. 16,5 x 10 
cm, lidt større end et postkort, med nummererede 
sider hullet med gennemløbende snor, se nederste 
venstre hjørne, og lakstempel på sidste side, og tryk
te ydelser som landgildepenge, tiendepenge m.fl. på 
gård nr. 7. Bogen indeholder Gaardmand Bent Bent- 
sens betalinger fra 1845-1857. De nedskrevne tal og 
bogstaver henviser til de forskellige matrikler, der 
hører under gård nr. 7. Jordstykkernes værdi omreg
net til hartkorn 1. Matrikelkort side 100.

Gårdejer Bent Bentsen blev gift 17.10.1823 i 
Lyngby Kirke med Sophie Bentsen, født Jensdatter 
1797-1851. De fik sønnen Jens, der kun blev et år 
gammel. Bent Bentsen var medlem af Lyngbys før
ste Sogneforstanderskab fra 1841-1844 bl.a. som 
formand for Fattigkommisionen. Det afspejles i, at 
der ved Folketællingen 1845 var indskrevet 5 pie-

1 Hartkorn, 1662-1903 det officielle grundlag for jordvurdering i 
Danmark og dermed for de derpå hvilende skatter. Hartkorn betyder 
oprindelig hårdt korn, dvs. rug og byg. En tønde hartkorn svarede til 
værdier af en tønde rug eller byg eller til to tønder havre.
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Oliemaleri afVald. Molin 1922. 
Tilhører Annie Jørgensen datter 
af Knud Christian Petersen.

jebøm på gård nr. 7 uden navne og Jens Larsen 8 
år. Plejebarn. De historier, jeg husker bedst af dem 
min far fortalte mig, da jeg var lille, sågar med al
vor i stemmen, var følgende fire.

De fire historier
Den første
Elly Lundqvist (1908-1969), Frederiksdal, Det høje 
Hus/Strømhuset med Bådudlejningen er min kusi
ne, fortalte min far. Jeg var selv lidt bange for Elly, 
da jeg var barn og kom i Frederiksdal. Hun talte lidt 
underligt og i meget korte sætninger ”helmeninger”, 
som f.eks. ”Har du småfisk. Du er sød o.s.v” og hun 
gentog sætningerne tre, fire gange. Elly ville gerne
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købe de småfisk, vi havde fanget i Kanalen/Mølle- 
åen. Hun passede de grå både med fiskeret og hytte
fad, hvor i småfiskene blev hældt. Så var der agnfisk, 
når bådene blev lejet ud til lystfiskere.

Den anden
”Den gule Gård” i Virumgade har familien vundet 
i kortspil! Det kan nok få en lille dreng til at spidse 
ører.

Den tredje
Vi var slet ikke bønder, men værtshusholdere og 
kroejere. Vi har haft både Strandmøllekroen og 
Søllerød Kro.

Den fjerde
Det var vores ”kusine” hende Oste Hanne, Ha- 
varthigården i Søllerød. Hanne Nielsen (Johanne, 
kaldet Hanne, født Jacobsdatter, 1829-1903) den 
landskendte osteproducent på Havarthigården.

Disse fire historier har jeg ofte tænkt på: "Var de 
mon sande eller falske ” ?

Lad os starte med den sidste historie. Der er 
nemlig et familiebånd til gården ”Vejlegård" (ned- 
brændt i 1927), Øverød. Gårdejer Didrich Hansen 
(1749-1830) giftede sig i 1784 med Anne Margre
the Hartvigsdatter (1764-1830) fra Virum. De fik 
datteren Johanne Didrichsdatter (1797-1824). Jo
hanne giftede sig i 1815 med Morten Christoffer
sen (1787-1876) på „Paradisgården“ (nedbrændt 
1897).

De er forældre til Hartvig Mortensen (1820- 

1905) gift med Birthe Marie Sophie (1830-1911) 
fra Strandmøllekroen/Søllerød Kro. De drev se
nere ”Højbjerggård”. Hartvig Mortens morbror 
gårdejer Jacob Didrichsen (1788-1861) ”Vejle
gård” giftede sig i 1824 med Ane Kirstine Anders- 
datter (1803-1856) fra Lyngby. Han var medlem af 
Sogneforstanderskabetl 845-1848.

De fik sønnen Anders Jacobsen (1839-1918), 
der overtog ”Vejlegård”, mens datteren Johanne 
(Oste Hanne) Jacobsdatter (1829-1903) i 1848 gif
tede sig med gårdejer Hans Nielsen (1822-1902) 
”Havarthigården”. Børn kun datteren Ane Dor
thea Nielsen (1850-1923), der giftede sig i 1869 
med Jens Ole Jensen (1843-1920) Niverød.

Datteren Ane Dorthea og hendes mand Jens bo
ede hele deres liv på ”Havarthigården”, hvor de 
hjalp til i osteproduktionen. De fik kun datteren 
Hanne Jensen (1870-1896), som giftede sig i 1892 
med sin mors fætter Julius Jacobsen.( 1862-1924). 
Deres eneste barn Anne Jacobsen (1893-1950) 
giftede sig i 1912 med Frederik Claussen (1889- 
1962). De forpagtede først gården, men fra 1923 
ejede de "Havarthigården”. Gården er i dag en 
selvejende institution.

Mange navne, men familiebåndet til Hanne 
Nielsen på Havarthigården viste sig at være rig
tigt, men går noget længere bagud i tid. Det ser ud 
som om de større gårdejere i Søllerød og Lyngby 
Sogn hentede ægtefæller, kvinder eller mænd for 
passende ægteskaber, nærmest arrangerede ægte
skaber, så gårdene og formuerne forblev indenfor 
familierne. Gårdene og familierne hang sammen 
som ærtehalm.
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Slægtstavle Niels-Kristian Petersen. 5 .generationer

Bent Bentsen...... ——

Gårdejer (1799-1866) 

”Den gule Gård” 

Virum

1

— Sophie Jensdatter

(1799-1851)

Taarbæk

------------1

(1799-1868) 

” Mothsgård” 

Taarbæk

Kroejer (1789-1851)

”Strandmøllekroen, Søllerød

Strandmøllen

1 Kro”

Hartvig Mortensen—

1

-Birthe M. Sophie (f. Petersen)

1
_Pauline ff* 1 nndnviçt^^rlHUlUu 1 ClUllllV yl. L^Ulllll] V loi

(1820-1905) (1830-1911) Gårdejer (1833-1910) (1835-1908)
”Paradisgården ” ”Den gule Gård” Virum Frederiksdal
Søllerød Virum

Carl Julius Petersen —

1

—Johanne Sophie Bolette
r

jens rreucnk. i CLCiocn iNcei Miren i. zucronuisen

Gårdejer (født 1857) (født 1833) f. Petersen Gårdejer (1866-1931) (1874- 1945)
”Rømmerødgård”, ”Den gule Gård” ” Marienlyst ”
Virum Virum Virum St. Magleby

/. Handelsgartner Peter Buur (1897-1962), 2. Gårdejer Albert Hartvig, 3. frk. Andrea Pauline Sophie (1899-1966) ugift, 4. Gårdejer
Knud Christian (1900-1954), 5. Gårdejer Ejnar Crilles (1903-1976), ugift, 7. Gårdejer Carl Cornelius (1908-1980), ugift, 8. Gårdejer
Neel Esther (1912-1994).

og 6. Gårdejer Folmer Emil Petersen (1904-1969)-' ...... ................... „■....... Gerda Maren Johanne (1914- 1992) f. Sørensen
"Den gule Gård ", Virum | Viet, Vester Tirsted

Niels-Kristian U. Petersen (født 1942)

"Virumlund", Virum

Ad den meget stejle granit beklædte trappeop
gang fra Lyngby Hovedgade til Lyngby Kirke og 
kirkegård ses på tredje repos mod nord, nordvest 
en beskeden, nærmest kedelig, ikke så gammel grå 
granit gravsten fra 1931 typen Himmelport med 

ordene ”Gaardejer Carl Jens Frederik Petersen, 
Virum, Familiegravsted”. Intet årstal eller andre 
navne, men bare gårdejer og Virum. Søgning i 
gravskødebogen gav en fortælleværdig historie.
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Opgang til Lyngby Kirke og kirkegård. 2018.

Kirkegården
På det omtalte område fortæller en tur rundt, blandt 
de sidste få bevarede gravsten, at de har det til fæl
les, at næsten alle kom fra Virumområdet.

Lyngby Kirke, Lyngby Sogn var der, hvor de 
kirkelige handlinger for beboerne i Virum gennem 
mange hundrede år fandt sted. Folk vandrede ad 
Virum Kirkesti. Den gik i lige linie tværs over mar-

Familieg ravsted for 
"Den gule Gaard”. 
Foto Henning 
Andersen 2019.

kerne syd for landsbyen til den daværende Frede
riksdalsvej (nu Lottenborgvej). En del af forløbet 
kan følges i dag fra Kaplevej/Virumvej og langs 
jernbanen fra 1864 bag højhusene. Ellers kørte 
man med hest og vogn ad Virumvej til

Kongevejen og videre til Kongens Lyngby. Det 
startede med dåben og sluttede med begravelsen. 
Først ved døden fra 1903 blev den sidste tur fra Vi
rum afkortet, da Sorgenfri Kirkegård nu var blevet 
indviet. Virum fik først egen kirke i 1940 indviet 
30. juni og eget sogn i 1942, men uden kirkegård. 
Der var ikke plads.

Forestil dig højen med kirken øverst som pynt 
på en lagkage. Der kan skæres et pænt stykke ud, 
hvor landsbybeboeme fra Virum ligger begravet. 
Netop med en fornem udsigt mod Virum, der lig
ger noget højere i landskabet end Kongens Lyngby.

En tur rundt på kirkegården viser, at beboerne i 
landsbyen Lundtofte har deres eget stykke i retning 
mod landsbyen. Beboerne i Kongens Lyngby var 
begravet tættere på kirken og Lyngby Hovedgade 
mod syd. Tættest på kirken de i dag kendte, som
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Virum Kirkesti. Foto 1949. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

Virum Kirke. Ca. 1950. Postkort.

familien Schulin på Frederiksdals Slot, industri
manden C. F. Tietgen, der i en lang årrække ejede 
kirken, nogle af kirkens præster samt enkelte med
lemmer af den kongelige familie. Sidst greveparret 
af Rosenborg, netop nedsat ud mod Sorgenfri Slot. 
For almindelige dødelige stoppede begravelser og 
urnenedsættelse i 1980.1 litteraturen er det beskre
vet, at højen og vandet måske var et hellig vi, men 
det er man vist ikke enige om; kun et vadested.

I 1907 overtager Jens Christian Petersen 
gravskødet efter Bent Bentsen, der allerede døde 
i 1866. Det var hans onkel. Mosteren Sophie døde 
i 1851. Hans hustru Andrea Pauline døde i 1908, 
hvor gravstedet igen blev taget i brug.

Der er begravet eller nedsat i urne i alt 11 per
soner. Den sidste Carl Petersen i 1980. Gravstedet 
forlænget til år 2000. Lyngby-Taarbæk Kommune 
har ikke sløjfet gravstedet, men besluttet at bevare 
det og vedligeholder nu gravstedet.

Det første navn på skødet er Bent Bentsen 
(1799-1866') med oplysningen om, at gårdejer 
Christian Jens Petersen (1833-1910) har overtaget 
gravskødet i 1907, så hustruen Andrea Pauline,

1 Hans hustru Sophie Bentsen, født Jensdatter ( 1797- 
1851) ligger begravet på Søllerød Kirkegård. Her er 
søsteren Bolette (Bodil) Petersen (1795-1868) også be
gravet. Forældre Jens Larsen, født 1761 gift med Sophie 
Larsdatter, født 1769.
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født Lundqvist, var død og skulle begraves, blev 
gravstedet taget i brug. Men hvorfor overtog Chri
stian Jens skødet? Der om senere.

Familiegravstedet er som tidligere nævnt beva
ret ved Lyngby Kirke. Desværre er gravstenen ud
skiftet i forbindelse med begravelsen af Gårdejer 
Carl Jens Frederik Petersen i 1931. Hvordan den 
tidligere gravsten så ud, har det ikke været muligt 
at opspore. Den sidst begravede er Carl Cornelius 
Petersen 7.3.1980. Netop det år stoppede begravel
ser på den gamle kirkegård. Siden har der ikke væ
ret foretaget begravelser på kirkegården, dog med 
enkelte undtagelser, som greveparret Christian 
(1942-2013) og Dorthe af Rosenborg (1947-2014), 
der boede i Damefløjen, Sorgenfri Slot.

Før Virum Kirke blev indviet foregik alle kir
kelige handlinger som dåb, ægteskab og begravel
ser i Lyngby Kirke, Kongens Lyngby. Landsbybe
boerne måtte gå den lange vej ad Virum Kirkesti, 
hvis der ikke blev holdt gudstjeneste i Missions
huset eller på Virum Skole af præster tilknyttet 
Lyngby Kirke.

Folketællingen 1835 
Strandmølles Kroe. København, Sokkelund, Sølle
rød, Skovborg, Strandmøllen, Valkemøllemøllen i 
Søllerød. København I husstanden findes følgen
de: Christian Petersen, 45 gift, Kromand. Bolette 
Jensdatter, 36 gift, hans kone. Birthe Marie Sophie 
Petersen 5, Christian Jens Petersen, 1. Deres børn 
og tre tjenestefolk. Skrevet til sidst i antallet af folk 
i husstanden står der: „Gottlieb Liebreich Rheberg, 
14 ugift. Kromandens dreng”. Hvad mon der me

nes med det? Var han ansat som dreng, ung karl 
eller var det et familiemedlem?

I Virum på gård nr. 7 var der kun Bent Bentsen 
(36) og Sophie Jensdatter (36) i husstanden.

Christian Jens vokser op og årene går. På den tid 
var Straridmøllekroen og Den gule gård i Virum jo 
nærmest en dagsrejse væk. Han tænkte sikkert ikke 
meget på sin onkel og moster på gården i Virum.

Folketælling 1850
København, Sokkelund, Søllerød, Søllerød Kroen, 
viser Bolette Petersen, 51, Enke, Ejerinde af kroen,

Dette håndkolorerede fotografi er på bagsiden dateret 
20. juni J858. Navnet Hartvig kan læses, men resten 
meget utydeligt. Så familie må det være, men hvem?
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husmoder Lyngby sogn, Københavns Amt og Bir
the Marie Sophie Petersen 20, ugift, hendes datter, 
Søllerød sogn, Københavns Amt og Christian Jens 
Petersen 17, ugift, hendes søn, Søllerød, Køben
havns Amt er opført i tællingen. Niels Larsen 11, 
ugift plejesøn, Lyngby Sogn, Københavns Amt og 
fire tjenestefolk

I Virum på gård nr. 7 er der kun Bent Bentsen 
(51 ) og Sophie Bentsen (51 ).

Strandmøllekroen
Strandmøllekroen lå på den nordøstlige side af 
Mølleåen og forsvandt i forbindelse med anlæg
gelsen af et skibsværft på arealet ca. 1900. På 
tørreloftet havde den ældre C. Drewsen indrettet 
en privat teaterscene som bl.a. Oehlenschläger og 
Rahbek har spillet på. I forgrunden ses det søndre 
fra Mølledammen. Kroen flyttede så sydøst for åen 
til dens nuværende plads. Først i et hus tættere på

Strandmøllekroen. Ca. 1890. Foto Rudersdal Arkiv.
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Mølleåens udløb, der brændte for senere at flytte 
ind i Smedens Hus lige under bakken.

Mine tipoldeforældre Christian og Bolette 
Petersen på Strandmøllekroen
Min tipoldefar Christian Petersen (1789-1851) 
gift med Bolette Jensdatter (1799-1868) forpagte
de Strandmøllekroen i 1820’erne og 30’erne, men 
fik efterhånden oparbejdet en større formue, så de 
købte Søllerød kro i 1840. Efterfølgeren Peter Pe
tersen, Strandmøllekroen var ikke familie.

Kroejer Christian Petersen og hustru Bolette får 
to børn, en datter Birthe Marie Sophie, født 1830, 
og sønnen Christian Jens Petersen, født 1833, altså 
min oldefar. På gården i Virum får gårdejer Bent 
Bentsen og hustruen Sofie, født jensdatter i 1833 
drengen Jens Bentsen: Jens når ikke at blive et år 
gammel.

Køb af Mothsgård i 1852
Christian og Bolette arbejdede endnu hårdere I de 
næste par år, og efter Christian død i 1851 fik Bo
lette skøde på kroen. På Søllerød Kro var kromutter 
nu enke, men med skødet på kroen, varede det ikke 
længe før, hun solgte den. Hun flyttede dog ikke 
langt, nærmest lige over gaden. Bolette købte i 1852 
Mothsgård (Rudersdal museum i dag) af tømrerme
ster Frederik Harup. Hun lejede ud og drev land
brug. 1 1855 havde hun hele tre lejere bl.a. en for os 
i dag helt ukendt forfatter ”Litteratus" Jens Anders 
Thorvald Bonaparte Rasmussen. (1832-1863. For
fatternavn Theobald Rieseau). Hun forblev dog ikke 
gårdejer længe, men solgte allerede i 1856 Moths

gård til praktiserende læge Henrik Siegvard Lund. 
Bolette bosatte sig i Virum på ”Den gule Gård” hos 
sønnen. Christian Jens hjalp til på hans moster So
phie og onkel Bents gård. Storesøster Birthe Marie 
Sophie (1830-1911) blev gift i 1850 med gårdejer 
Hartvig Mortensen (1820-1905)' søn af Gårdejer 
Morten Christoffersen (1786-1865) og hustru Jo
hanne Øverød på ”Paradisgården”. Forlover var 
Bent Bentsen i Virum og Christoffer Mortensen 
”Rygård” brudgommens bror.

Koekoppe Indpodnings Attest
Da Bent Bentsen, nu 54 år, blev alene i 1851 var 
hjælp nødvendig for at drive gården. Da, der in
gen børn var til at drive og arve gården, var gode 
råd dyre Christian og Bolette Petersens søn Chri
stian Jens flyttede fra Strandmøllekroen til Virum 
hos onkel Bent og nu afdøde moster Sophie. Da 
svigerindens søn Christian Jens giftede sig med 
Andrea Pauline fra Frederiksdal i 1863, flyttede en 
ny familie ind i stuehuset på gården i Virum. An
drea Pauline min oldemor, datter af gårdejer/mu- 
rermester Poul Andersen Lundqvist (født 1807). 
Familien Lundqvist var nabo til Den gule Gård. 
Han var gift med Wilhelmine Petrea Marie, født 
Hartvig 1808. De fik døtrene Louise Amalie (født 
1832) og Andrea Pauline (1835-1908) foruden 7 
andre børn, der ikke levede længere end et årstid. 
Her er forbindelsen til familien Lundqvist i Frede
riksdal; Poul Andersen Lundqvists bror Jørgen. De 
var begge indvandret fra Skåne, Sverige.

1 Se håndkolorer foto fra 1858 på side 78.
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Kopulationsattest
Brylluppet mellem Andrea Pauline og Christian 
Jens foregik ret hurtigt og så langt væk som i Tri
nitatis Kirke, København d. 6.2.1863 efter at have 
betalt 15 Rigsdaler for en kopulationsattest (kon
gebrev). Et sådan stykke papir købtes for at sprin
ge lysningerne over. Hvorfor melder historien ikke 
noget om? Måske for at spare tid for at kunne over
tage gården eller er hun gravid? Datteren Johanne 
Sophie Bolette blev født 6.11.1863 !

Gårdejer Bent Bentsen gik på aftægt i huset ved 
gadekæret bygget 1858. Christian Jens var nu for

pagter på gården i landsbyen Virum ejet af hans 
onkel Bent Bentsen (1799-1886) og afdøde moster 
Sophie Bentsen (1799-1851) født Jensdatter, altså 
en søster til kromutter Bolette Petersen. Christian 
Jens arvede gården i 1866, da der ikke var over
levende børn. Allerede i 1854 flyttede Bolette Pe
tersen til sin søn Christian Jens efter at have solgt 
Mothsgård.

I familien blev der ofte talt om, at der på Sølle
rød Kro har hængt et maleri eller tegning af kroejer 
Christian Petersen. Det har ikke været muligt for 
mig at finde frem til det.

Årene gik, så ved Bolette Petersens, død den 9.
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Mothsgård juli 2020. Foto Jørgen Reedtz.

Søllerød Kro juli 2020. Foto Jørgen Reedtz.

maj 1868 står der i Kirkebogen fra Søllerød Sogn 
under denne dato skrevet ”død i Virum". Hun blev 
begravet på Søllerød kirkegård, hvor søsteren So
phie allerede var begravet. Så da gården kom i fa
milien med efternavnet Petersens hænder, var det 
ikke alene ved kortspil på en kro, men snarere ved 
penge og gennem arv.

Christian Jens
Min oldefar Christian Jens Petersen voksede ikke 
op i landsbyen Virum, men på Strandmøllekroen 
tæt ved fiskerlejet i Taarbæk. Nej, Christian Jens 
voksede op hos sin far kroejer.
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Christian Petersen blev født 1789, muligvis på 
Strandmølle værket lige overfor, måske af et æg
tepar med en dansk far og tysk mor. Det er lidt 
usikkert, men spændende, hvis begge familiegrene 
består af inviteret/importeret faglig kyndig arbejds
kraft omkring gartneri/grøntsager og smedning fra 
Nederland (Holland og Belgien), Tyskland og Sve
rige. Kroejer Christian Petersen var gift med Bo-

FørogNu. Strandmøllekroen. Postkort ca. 1920. Pri
vat samling.

Hjørneskabet og rou
letten skulle stamme fra 
Strandmøllekroen eller 
Søllerød kro. Hjørne
skab, hvor der nu er sat 
glas i lågerne. Det var 
oprindelig fyldninger af 
træ. Hjørneskabet har 
været brugt som buffet. 
Øverst i skabet er et træ
hvælv, hvor der ses spor 
afen tværøkse brugt ved 
forarbejdningen.

Rouletten er udformet som en trætallerken. Tallene er 
skrevet på, men ikke i rigtig rækkefølge. Pilen er lavet 
afjern. Den har været i brug på Strandmøllekroen og 
måler ca. 24 cm i diameter og 3 cm i højden. Udstillet 
på Lyngby Rådhus i 1934.
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lette Jensdatter, født 1799 i Taarbæk og død 1868 i 
Virum, men begravet på Søllerød Kirkegård.

De første med efternavnet Petersen
Mine oldeforældre gårdejer Christian Jens Petersen 
(1833-1910) og Andrea Pauline Petersen (1835- 
1908), født Lundqvist. Christian Jens forpagtede/ 
arvede ”Den gule Gård” i 1851/1866.

Med Andrea Pauline dukker forbindelse til Fre
deriksdal og familien Lundqvist op, altså det første 
udsagn. De fik datteren Johanne Sophie Bolette den 
6.11. 1863. Johanne blev gift med gårdejer Carl 
Julius Petersen, (født 1857) Virum d. 24,9.1882 i 
Lyngby Kirke. Forældre Sognefoged, Gårdejer Pe
ter Petersen, Rømme rødgård (1821-1892), medlem

De første med efternavnet Petersen på Den gule Gård. 
Mine oldeforældre gårdejer Christian Jens Petersen 
og Andrea Pauline Petersen, født Lundqvist. Privat 
samling.

af Sogneforstanderskabet 1856-61 og 1866-67 og 
hustru Bodil Barbara, født Sørensen (født 1826).

Senere fik de sønnen Jens Carl Frederik, kaldet 
Carl, min farfar i 1866. Mine oldeforældre boede 
på aftægt i det lille hus ved gadekæret, hvor” Den 
gule Gård” oprindeligt lå indtil 1838. Den blev 
nedrevet og flyttet mere østpå til dens nuværende 
plads i 1856-58 af Bent Bentsen. Som sin onkel 
Bent Bentsen blev også Christian Jens Petersen 
indvalgt i Sogneforstanderskabet i årene 1862-64.

Så nu er der hele to gårde i Virum med efter
navnet Petersen i familiens eje: ”Den gule Gård og 
Rømmerødgård”.

Da min oldefar ingen landbrugsuddannelse hav
de, men var opvokset på en kro, kom sønnen Jens 
Carl Frederik til godset Frisenfeldt, Nykøbing Fal
ster som landvæsenselev i 1884/85. Han overtog 
driften af gården i Virum i 1897.

Brevkort/ adressekort for medsendt pakke sendt
10.8.1885 med 3 Tog fra Lyngby. Vægt 10 pund.
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Den gule Gaard. Ca. 1910.

Ifølge Trap. 1910. ”En Gaard i Virum i Lyngby 
Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Post- 
forb. og nærmeste St.: Lyngby. Tlf. Frederiksdal 
25. Dens nuv. Ejer er Hr. Carl Frederik Petersen, 
som overtog den i 1896. Hr. C. Petersen er født i Vi
rum 1866. Af tidl. Ejere kan nævnes Bentsen, der c. 
1863 solgte Gaarden til den nuv. Ejers Fader Chr. 

Petersen.
Matr. Nr. 6 b m. fl. af Virum. Hartk.: 4 Tdr. 5 

Skpr. 3 Fdkr. ‘A Alb. Der svares i Præstetiende c. 

55 Kr. Ejendomsskylden er 50.096 Kr. Brandas
surance for Hovedbygning og Avlsbygninger c. 
28.000 Kr. Besætning, Inventar og Avl 25.000 Kr. 
Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 55,10 Kr. Bidrag til 
Amtsrepf. Kr. 134,75. Sidste Års Kommuneskat 187 
Kr. Bygningerne er forsikrede i ”Den aim. Brandf 
f. Landb.”Besætn., Inv. Og Avl i ”Danmark”. Det 
samlede Areal udgør 52 Tdr. Ld., deraf Ager 50 og 
Mose 2 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
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Gården her fotograferet fra det oprindelige stuehus’ 
plads, hvor nu aftægtsboligen lå, hvor oldefar Christi
an Jens og oldemor Andrea flyttede ind i 1897, da min 
farfar og farmor overtog driften i 1897. Foto ca. 1895. 
Lyngby-Taabæk Stadsarkiv.

Agermarken drives i 7 Markdrift med: 1. Grøn
jordshavre, 2. Vintersæd, 3. Roer, 4. Byg, 5. Havre, 
6. og 7. Kløver og græs.5 Tønder Land dyrkes med 
Havesager. Hø og Halm sælges, og 3 Læs Gødning 
ugentlig i København. Besætn. Bestaar f. T. af 6 
Køer og 6 Heste. Mælken sælges fra Gaarden. Den 
norm. Folkehold er 1 Karl og 1 Daglejer. Gaardens 
Bygninger er af Grundmur med Straatage. Hoved
bygningen er forsynet med Frontespice. Til Ejen
dommen hører 1 jordløst Hus.1

Andrea Pauline var datter af Gårdejer/M urermester 
Poul Andersen Lundqvist, født 1807, der boede 
som nabo til ”Den gule Gård”, den gang Virum-

1 Det lille hus ved gadekæret, Virumgade 26/Vangeledet 
67.

Det lille hus ved gadekæret. Aftægtshus bygget i 1858. 
Oprindeligt lå Den gule Gård, bygget 1836-38 på den 
plads. Derefter blev gården flyttet i 1855-57 mod øst 
til dens nuværende beliggenhed plads af Gårdejer 
Bent Bentsen. Det nuværende lille hus Virumgade 26, 
Vangeledet 67 blev bygget i 1858. Foto ca. 1885. Lyng
by-Taarbæk Stadsarkiv.

vej 78. Han var gift med Wilhelmine Petrea Marie. 
De får døtrene Louise Amalie Lundqvist (1832) 
og min oldemor Andrea Pauline Lundqvist (1835- 
1908) foruden 7 andre børn, der ikke levede læn
gere end et årstid. Hans bror, murer Jens Lundqvist 
boede i Frederiksdal, hvor han så småt begyndte 
med bådudlejning. Det er i dag den samme familie, 
der driver forretningen. Begge brødre er indvan
drede håndværkere fra Skåne, Sverige.

11921 var der stor fest på gården
Der blev nemlig fejret sølvbryllup. Her et udpluk 
fra en meget lang sang på melodien Falderavisen.

Den bekræfter den del af historien om ”Den
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gule Gaard” bl.a. om omlægning af produktionen 
fra traditionelt landbrug til grøntsager, der kunne 
sælges på Grønttorvet. Det skete efterhånden som 
jorden solgtes fra. Grønttorvet var ikke længere 
væk, end det kunne nås med hestevogn. På flere 
af gårdene var der nu relationer til St. Magleby og 
Amager. Da min farfar døde i 1931 var det lille hus 
på forhånd i testamentet til at deles mellem de to 
ugifte døtre, Andrea og Esther, mens drengene Pe
ter Buur, Albert Hartvig og Knud Christian allere-

Her min farmor Neel og farfar Carl. Dette er det ene
ste billede, der findes af min farfar i familien, Jens 
Carl Frederik, der døde i 1931. Foto 1914. Privat sam
ling.

Gårdejerske Neel Petersens Passertilladelse, når hun 
skulle med på Grønttorvet på Israels plads under An
den Verdenskrig.
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Her forældrene til de otte søskende Neel Dirch Peter
sen, født Zibrandtsen og Jens Carl Frederik Petersen 
med deres yngste barn på skødet Neel Esther. Solda
terne lå i kantonnement på gården under Første Ver
denskrig. 1914.

De otte søskende fotograferet på deres fars 60 års fød
selsdag 23. oktober 1926. Privat samling.

de havde fået deres arv udbetalt som arveforskud, 
da de stiftede familie.

Alle tre blev gårdejere. Esther giftede sig med 
Robert Christensen fra St. Magleby inden moren 

Neels død. Farmor Neel sad i uskiftet bo indtil sin 
død i 1945. Det hele blev gjort op og for de 4 - An
drea, Ejnar, Folmer, Carl - søskende, som havde 
arbejdet og opholdt sig på gården, var der skrevet, 
at de såfremt de ville, kunne overtage gården og 
drive den videre. De 4 andre søskende havde udta
get deres penge og købt ejendom.

Fra venstre i bagerste står Carl Cornelius (1908- 
1980) ugift, Peter Buur (1895-1957), Knud Chri
stian (1900-1954), Albert Hartvig (1897-1962). 
Forrest til venstre Folmer Emil (1904-1969), Neel 
Esther (1912-1994), Andrea Sofie Pauline (1899- 
1966) ugift og Ejnar Crilles (1903-1976) ugift.1

Hele familien samlet for at fejre min farmor 
Neel Petersens 70 års fødselsdag d. 12. august 
1944. B illedet, der er taget foran stuehuset på ”Den 
gule Gård”, viser flere familiemedlemmer med re
lation til gårde i Virum.

Foruden "Den gule Gård” var Zibrandtsen 
fra "Den gamle Gård”, Zibrandtsen fra gården 
på hjørnet af Virumvej/Virumgade og Grønnevej 
(nedrevet), Madsen fra ”Tinggården”, i dag Vi
rumgade 39, Andersen fra ”Teglgården”, Virum
gade 50, Rostgård Andersen fra ”Villa Author” og 
Julius Petersen fra ”Rømmerødgård”. Der er efter
navnet Zibrandtsen, der binder det sammen. Den 
mindste og yngste siddende på sin mors skød er 
mig, Niels-Kristian.

Så langt væk fra Hovedstaden lå landsbyen Vi-

1 De kunne have været ni. På gravskødet er noteret en 
dreng, der kun levede i få dage og var Folmer Emils 
tvillingebror.

88



Familien på Den gule Gård i Virum

En rund fødselsdag fejres i familiens skød. Privat sam
ling.

rum. Ved Neel Dirch Petersen begravelse i marts 
1945 blev disse ”Tanker” delt ud.

Historien om min farmor
Min farmor Neel Dirch Petersen, født Zibrandt-
sen, (12.8.1874-5.3.1945) blev gift første gang den 

10.1.1895 på Amager i St. Magleby kirke med Pe
ter Petersen Buur (1872-1895), gårdejer i Skelgår
de, Tårnby sogn, som allerede døde 25.3.1895 in
den sønnen Peter Petersen Buur blev født d. 26.10. 
1895. Det blev et meget kort ægteskab. I annalerne 
står der under medicinsk: ”han levede i 22 år”. Det 
har ikke været muligt at finde den egentlige døds
årsag. Var det mon selvmord?

Min farmor Neel var nu enke, enlig mor og me
get ung med sønnen Peter. Neel kom ud af en slægt, 
hvor flere var flyttet fra Amager til nord for Køben
havn, da jordlodderne til sidst var blevet så små i 
forbindelse med arv, at det ikke længere var muligt 
at leve af jorden. Neel havde familie i landsbyen 
Virum på ”Den gamle Gård”, nuværende Virumga- 
de 25, (Gammel Kaplevej 4), nemlig hendes bror 
Jan Cornelius Zibrandtsen, der havde købt gården 
i 1894. Det fortaltes han hurtigt omlagde den til 
en gård efter Amagermønster. Familie var der på 
”Teglgården”, Virumgade 50 og endnu et familie
medlem på Zibrandt Zibrandtsens handelsgartne
ri /gård, nu revet ned. Den lå engang på hjørnet 
af Virumvej/Virumgade og Grønnevej. Ville være 
Grønnevej 120 i dag. Nu en stribe røde rækkehuse. 
Så i landsbyen Virum var en del af gårdene overta
get af amagerbønder med god forstand på at dyrke 
grøntsager og kører på Grønttorvet. Senere flyttede 
familierne videre mod nord til Kirkelte for til sidst 
at ende i Græsted/Gilleleje-området med deres 
handelsgartnerier.

Søster Neel 21 år blev kontaktet af bror Jan ”Den 
gamle Gård”, der fortalte, at skråt overfor på ”Den 
gule Gård” boede en 29 år gammel ungkarl Jens
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i1 enlrnl Ahlirr.i ijuJc !">

Neel Dirch Zibrandtsen.
Foto ca. 1895. Dragør 
Lokalarkiv.

Er det mon Peter Pe
tersen Buur (født 1895) 
siddende på hesten på 
gårdspladsen. Foto Lo
kalarkiv Dragør.

Carl Frederik Petersen (23.10.1866-28.4.1931) med 
en rimelig nybygget gård fra 1856-1858, ganske 
megen god jord og klods op af gadekæret. Det måtte 
da kunne arrangeres, så min farmor flyttede ud til 
sin bror i Virum og Jens Carl tog på en tur til St. 
Magleby. Neel og Jens Carl fandt hurtigt hinanden.

Her stuehuset til gården Marienlyst, hvor min farmor
Neel er født i 1874. Foto Lokalarkiv Dragør.

Min farmor kom fra ikke så ringe kår på Ama
ger, men fra en af de større gårde i St. Magleby. 
Neels forældre, mine oldeforældre, kom fra gården 
Marienlyst, Møllegade 12, i St. Magleby, nemlig 
gårdejer og sognefoged Crilles Zibrandtsen Jan
sen (1844-1914) og hustru Neel Dirch Zibrandtsen 
Jansen, født Peitersen (1849-1908).

Hun var udstyret med egne penge, en med en 
større medgift og kom nærmest kørende til Virum 
med to heste for, to køer bag vognen med en masse 
indbo på ladet, en del kontanter i forklædelommen 
og den lille knægt Peter.

De blev gift 18.5.1897og Jens Carl adopterede 
Peter Buur og deres første søn Albert Hartvig blev 
født d. 19.12.1897 7 mdr. efter brylluppet. De blev 
gift uden lysning. Der måtte igen en kopulationsat
test (kongebrev) til!

Fra den 10.1. 1895 til 19.12.1897 på lidt under 
3 år blev min farmor enke, gift to gang og fødte to 
sønner. Ja, forandringer kan hurtigt ske.
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Oldeforældre Neel Dirch 
Zibrandtsen Jansen, født 
Pe i tersen (1849-1908) og 
Crilles Zibrandtsen Jansen 
(1844-1914) sognefoged 
og gårdejer Marienlyst, St. 
Magleby. Bemærk den høje 
sorte hat, der nu har afløst 
den ældre blå flos hat, sort 
til sørgedragt, hos mænde- 
ne. Foto privat samling.

Jeg har stadigvæk familie på Amager bl.a. en 
kusine Neel, der har en kvinde-hollænderdragt. 
De har været med til at holde traditionerne i live. 
Min farmors slægt kan føres hele vejen tilbage til 
Christian den Anden og hans dronning Dyveke, der 
”importerede” de nederlandske familier fra Water
land til Amager for næsten 500 år siden. På det 
tidspunkt var der ikke noget, der hed Holland, men 
Nederland. Området Waterland, siger forskerne nu, 
ligger i Belgien, så det med Holland er ikke rigtigt.

De skal hedde Nederlændere fortæller den nyeste 
forskning.

De adskiller sig stadig fra amagerkaneme i folke
dragt til særlige lejligheder og i brugen af navne som 
Dirk, Adrian, Zibrandt, Teis, Gert, Crilles m.fl. for 
drengene. Marchen, Neel, Trein, Grith, Agth m.fl. 
for pigerne og efternavne, som Dirksen, Zibrandtsen 
Crillesen m.fl. Traditionen til fastelavn, hvor tøn
deslagningen foregår til hest. Først rides der rundt 
til de forskellige gårde i St. Magleby og rytterne får 
et stort glas rompunch og latteren stiger og stiger 
efter hvert besøg. Det blev afsluttet med at slå kat
ten af tønden ridende. Jeg husker det fra starten af 
1950éme, hvor vi altid var til fastelavn på Amager.

Ved højtideligheder, fester og anden sammen
komst sker det stadigvæk, at de bærer folkedragter, 
hollænderdragten. I familien løber historien om, at 
vi har en oldefar Crilles stående på Amagermuseet 
i St. Magleby i folkedragt. Han skulle ”lugte” en 
hel del. Mon ikke det er af mølkugler. Min oldefar. 
Crilles Zibrandtsen Jansen var medstifter og den 
første formand for foreningen ”Øen Amagers hi
storiske Samling” i 1901. Nu Amagermuseet. Det 
kan vel forklare historien, jeg fik fortalt som dreng 
om, at min oldefar stod i hollænderdragt på Ama
germuseet i St. Magleby og lugtede fælt!

Bygningen til venstre var garage for Bedfor- 
dlastbilen købt et par år før Anden Verdenskrigs 
udbrud. Bilen var på sorte nummerplader, d.v.s. 
der var betalt fuld registreringsafgift. Folmer Emil 
Petersen, min far, kunne så køre varer ud i week
enden til forskellige kroer og restauranter (se foto 
side 93).
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Tvillingegården i St. Magleby. En firlænget gård. 
Gårdspladsen var delt i to halvdele af et plankeværk. 
Underligt. En bror og søster havde arvet en halvdel 
hver. Farbror Albert og min tante Marchen og hendes 
bror Dirch og Carla havde delt gården ca. 1920. Foto 
Dragør Lokalarkiv.

Han blev tit stoppet, da politiet ikke så, at bi
len var på sorte plader. Skulle vi på familiebesøg i 
Greve, Kirkelte eller St. Magleby på Amager, blev 
der sat en stor kasse med tag op på ladet. Vi kunne 
så sidde i tørvejr. Om vinteren med hestedækkener, 
tæpper og varme drikke pakket ind i avispapir og 
puttet i en uldstrømpe. Var det søndag, kunne vi 
være sikre på, at blive stoppet af politiet. Disse tu
rer bag på ladet huskes tydeligt.

Men det hele sluttede i 1954, da Lyngby-Ta
arbæk Kommune købte ”Den gule Gaard” og 
samtidig gav gården et nyt navn, ”Kærgården”. 
Kommunen indrettede nu på foranledning af den 
kulturelt interesserede borgmester Paul Fenneberg 
(1907-1982) æresboliger i stuehuset. Ind flyttede

Fastelavnsforberdelser på Tvillingegården. Opstilling 
foran hoveddøren, hvor der ventes på at rytterne, der 
rider Fastelavn, kommer og får det traditionelle lidt 
store glas Rompunch. Amager Rom, der stadigvæk 
kan købes i Juuls Vinhandel på Værnedamsvej. Fra 
venstre Kaj Michaelsen, Virum, farbror Carl, Virum, 
tante Marchen, Tvillingegården, min far Folmer, 
ukendt, farbror Albert Tvillingegården, Gert Jansen, 
hans svigerfar. Foran fra venstre Ane Jansen (født 
Raagaard), min fætter Villy og fætter Gert. 1935. Pri
vat samling.

forfatteren Knud Sønderby (1909-1966) med hu
struen Inge (1910-1994) og instruktør Oluf Bang 
(1882-1959) med hustruen Guri Schade (1914- 
1977). Længerne blev indrettede som mødeplads 
for kommunens gartnerafdeling.

I 1954 ejede Andrea, Ejnar, Folmer og Carl 
Petersen, fire søskende, gården. De tre var ugifte, 
kun Folmer Petersen havde stiftet familie som fire 
andre søskende Peter (Handelsgartneri i Tåstrup), 
Christian (Dyrlægegården i Kirkelte), Albert (Tvil-
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Her ses Den gule Gård, Virumvej 78, nu 
Virumgade 24. Billedet er fra før 1954, 
hvor bygningen tv. endnu ikke er revet 
ned. Garage. Se tekst side 92. Privat 
samling.

Efter 1954 så gården sådan ud. De nye 
beboere var flyttet ind. Gennem årene var 
det meget forskellige personer, der havde 
gjort sig ”fortjent” til at bo i stuehuset i 
smukke og landlige omgivelser ved lands
byens gadekær. Fra kulturperonligheder 
til komtesse og centerdirektør. Lyngby- 
Taarbæk Kommune solgte Kærgården i 
2007 til privat side. Der er nu indrettet tre 
boliger, en i hver længe og en i stuehuset.

lingegården i St. Magleby) og Esther (Skovlunde- 
gården i Greve). De havde alle giftet sig og fået de
res arv udbetalt som arveforskud. De fire søskende 
tilbage på gården, der havde drevet den, arvede 
gården efter deres mor Neel Dirch Petersen, død i 
marts 1945. Min farfar Jens Carl Frederik Petersen 
var allerede død i april 1931.

En anden ”lille” forskel på piger og drenge i fa

milien var, at pigerne startede i Virum Skole for 
senere gå i Lyngby Privatskole og komme på Hus
holdningsskole. Drengene fik hele deres uddan
nelse i den lokale skole og hjemme på gården, en 
enkelt kom på landsbrugsskole, nogle ud at tjene, 
måske fordi min farfar havde været landbrugselev 
på godset Frisenfeldt på Falster.

Folmer Emil Petersen (1904-1968) havde tjent
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Den gule Gård/Kærgården. Oliemaleri af Aage Roose. Blomstrende kastanjetræer på østsiden af gården med 
møddingen ind til Virumvej 76 (Virumgade 22), hvor kunstmaler Aage Roose (1880-1970) boede sammen med 
sin hustru Wanda Roose (1822-1956), maler og grafiker. Oliemaler'. Kunstmaler Aage Roose skulle efter sigende 
have malet et stort oliemaleri af gårdejer Folmer Emil Petersen, der pløjer med hesteforspand. Det skulle hænge 
i et større forsamlingshus i det jyske, men hvor ved jeg desværre ikke.

som karl på en gård ved Hillerød. En hest sparkede 
hans højre skinneben i stykker. Folmer vidste ikke, 
at gårdejeren havde for vane at slå hestene og gik 
bagom, måske for tæt på hesten, og så skete det. Så 
det var ikke længe, han var ude at tjene bønder. Jeg 
husker, når det var rigtig koldt, så fik hans skinne

ben en underlig farve, nærmest sølvfarvet. På Hil
lerød Sygehus havde de lagt en metalplade ind og 
min far sagde altid ”det er en sølvplade, knægt”. 
Han havde dog været soldat i Den kgl. Livgarde, 
som sine andre brødre, men var ellers altid hjemme 
på gården.
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Folmer Emil Petersen. Foto 1925. Pri
vat samling.

Mine forældre blev gift d. 1. marts 1942 i Vester 
Tirsted Kirke på Lolland midt i en skrækkelig is
vinter og midt i Anden Verdenskrig. Kun min fars 
ene bror Carl og hans søster Esther nåede frem til 
brylluppet og til tiden. En meget besværlig tur, der 
blev fortalt om tit. Min mor Gerda var ikke i hvidt 
og årsagen er mig! Jeg så dagens lys d. 26. april 
1942 på Virum Fødeklinik over bagermester Sø
rensen på Virum Torv. En af de få ting, der kunne 

få min far op i det røde felt, var, når jeg drillede 
ham med, at jeg var med til brylluppet under bor
det.

Da gården blev solgt måtte Folmer Emil ud på 
arbejdsmarkedet; det var ikke let, 50 år gammel. 
Min far havde gode kontakter, da det var ham, der 
kørte på Grønttorvet og ud til de mange forskel
lige butikker m.m. her i Virum, Lyngby og Holte 
området. Det endte med at min far blev ansat ved
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Den kgl. Livgarde på øvelse i Dyrehaven fotograferet foran Eremitage 
slottet. Folmer Emil Petersen står lige under balkonen. Min far har nu 
fået Rex’er på skuldrene galla. Det traditionelle soldaterbillede blev ta
get 1924/25. Fire af min fars brødre har alle af tjent deres værnepligt ved 
Den Kgl. Livgarde. Den sidste klarede på grund af sin højde kun at blive 
Gardehusar. 1924. Privat samling.
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Gerda og Folmer Petersen. Privat samling.

Folmer Emil Petersen med en af de 5 heste, der var på 
gården. 4 Belgiere og en Frederiksborger. Gerda Pe
tersen, hans hustru i gang med malkningen. Det fore
gik med håndkraft helt til 1954. Vi havde 4 køei; ad
skillige grise, høns, ænder og mange duer. Flere katte, 
der syntes om at bo på „landet“ og hunden Bjørn. 
Foto ca. 1945. Privat samling.
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Køerne kom sjældent ud. De måtte sammen med de 5 
heste være i stalden hele året. Ret så kulrede blev de, 
når de blev løsnet for en lille gåtur bag stalden. Min 
farbror Carl stod for pasningen af kreaturer og grise. 
1948. Privat samling.

DSB, som kolonnearbejder, specialarbejder, til at 
vedligeholde jernbanesporet mellem Hellerup og 
Hillerød med mødested på Holte Station. Det var 
lidt af en omvæltning, med en del natarbejde, men 
det gik fint, men ikke i særligt længe, da Folmer 
Emil fik en hjerneblødning i 1958.

Han sad i en del år i stuen i rækkehuset. I star
ten mødte vennerne op, men efter et par år var det 
slut. Han kunne ikke tale og ofte endte det i gråd. 
Når jeg senere mødte venner og bekendte af min 
far, spurgte jeg, hvorfor de ikke besøgte ham mere, 
svarede de altid. „Nej, de ville helst huske ham, 
som han var engang.“ Min mor Gerda passede ham 
indtil kort tid før han døde. Den sidste måned på 
plejehjemmet Baunehøj. Han døde 9. april 1969.

De tre andre ugifte, to farbrødre og en faster, 

købte sammen ”Kildemarksgård”, Svogerslev ned 
til Svogerslev sø tæt på Roskilde. De forsatte med 
at dyrke grøntsager på et areal, de kunne overkom
me. Resten drevet som traditionelt landbrug. De 
var jo ikke længere helt unge. Så korn på resten af 
jorden, hvilket kunne klares af en maskinstation. 
En kommissær kørte varerne på Grønttorvet mod 
en vis procent af salget. De blev senere ramt af 
samme ”ulykke” som i Virum. Svogerslev kommu
ne købte gården. Det hele blev udstykket. Området 
hedder i dag Svogerslev Søpark. Selv flyttede de i 
en villa i Roskilde; for gamle til at begynde forfra 
for tredje gang.

Hvad jeg husker
Hvad jeg husker fra min opvækst på landet på Den 
gule Gård omkring 1950. Jo, de fire udsagn og hi
storien om min far, der løb bagom møddingen over 
jernbanen til Fuglsanggård, hvor min mor var hus
bestyrerinde for gårdejer Julius Hansen (født 1871), 

Fuglsanggården og tidligere gårdejer Vilhem 
Andersen, Virumstræde 15 og så blev jeg til! Fra, 
at der på gården var drevet traditionel landbrugs
drift til omkring ca. 1930, til det jeg husker, var me
get ændret. Af landbrugsjord var ikke meget tilba
ge, hverken til Den gule Gård eller de andre gårde, 
så store kornmarker var sjældne i Virum/Sorgenfri 
området, kun på jord forpagtet af kommunen som 
boldbanerne ved Hummeltofteskolen, bygget 1953 
og på trekanten overfor Helleholm, Grønnevej, Vi
rum Stationsvej fra Virumbakken forbi Byagervej 
og tilbage til Grønnevej.

Her blev der høstet og for børnene var det allerede
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Virum Trinbræt 1928-36. En ny Virum station blev 
bygget 800 m længere mod nord. 800 m længere mod 
syd blev en helt ny station på linjen, nemlig Sorgenfri 
anlagt. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

dengang et sjældent syn at se en selvbinder i Virum.
Nu blev der dyrket grøntsager og bærfrugter på 

arealerne, især på jorden tæt ved gården, det grøn
ne område omkring gadekæret og på Vangeledet, 
som ikke var ført igennem det øverste af Virum- 
bakken. I det område havde man for øvrigt tænkt 
at bygge Virum Kirke. Det højeste punkt i Virum.

Det var porre, rosen-, grøn-, hvid- og rødkål 
og løg især skalotteløg. Alle løgene blev lagt ud

Selvbinderen i brug overfor Helleholm på Grønnevej 
køres af Carl Petersen. Jordstykket er trekanten Grøn
nevej, Virum Stationsvej og en linje fra Virumbakken 
tilbage til Grønnevej. 1948. Privat samling.

Virum Boldklubs kommende fodboldbaner blev høstet 
med sel vbinder. Vejen i forgrunden er Boelvej og i bag
grunden Rosengårdsvej. På selvbinderen sidder Fol
mer Emil Petersen. Foto Ernst Tønsberg 1949. Privat 
samling.
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på loftet i stuehuset for at tørre. Hvid- og rødkål, 
kartofler, gulerødder blev lagt i kule, så afgrøder
ne kunne holde gennem efteråret og vinteren over, 
uden at fryse. Grønkål, rosenkål og porrer står hele 
vinteren på marken. De klarer frosten fint.

Af de afgrøder, der blev brugt meget tid på, var 
drueagurker, asier og græskar. Efter krigen blev 
der stadigvæk syltet og henkogt i store mængder. 
Knapheden på varer fortsatte og mange supplere
de med hjemmelavede madvarer, godt nok et stort 
arbejde. Det havde man i familierne vænnet sig til 
under krigen og endnu var mange kvinder hjem
megående. Jeg tror ikke, at der syltes meget i dag, 
men som barn fik jeg en speciel opgave. Dild. Der 
skulle bruges dildskærme i store bundter til salg på

På vej hjem fra arbejdet på jorden østfor banen Ejnar 
Crilles Petersen under viadukten ved Virum Station. 
1948. Privat samling. De to fotos er udgivet som post
kort af Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv i 2018.

Grønttorvet. Opgaven var, at så og rense nogle lan
ge, lange lige rækker dild ca. fra hønsehuset og ned 
til Virumbakkens slut. Den opgave blev min, da jeg 
blev lidt ældre. Dilden skulle sælges sammen med 
asier, drueagurker og græskar, når syltesæsonen 
startede hen på sommeren. Dild og Atamon var 
uundværlige. Bærfrugter, som hindbær, brombær, 
stikkelsbær, ribs, solbær og jordbær kneb det mere 
med. Især det sidste!

Farbror Ejnar gik ofte en tur om lørdagen. Han 
ville lige se, om der var jordbær, der skulle plukkes 
om søndagen til Grønttorvet om mandagen. Det 
hændte, at han mødte folk i jordbærrækkerne, der 
plukkede løs. Han bad dem om at holde op og sag
de: ”Det er mine jordbær” så svarede de: ”Den skal 
du sgu længere ud på landet med”. I dag havde han 
fået en F-finger. Jo, det kunne være vanskeligt at 
dyrke sådanne bær i et rækkehuskvarter bag Hum
meltofteskolen ud til Kaplevej.

I mit voksne liv er det hændt, at jeg er blevet 
spurgt om:” Nå, hvor kommer du så fra?” og når 
jeg svarede: ”Jeg er opvokset på en gård 13 km fra 
Rådhuspladsen med 5 heste, 4 køer, grise, høns og 
duer med lokum i gården og vandcloset i stuehu
set, som kun blev brugt, når der var gæster”. Ja, 
så fik jeg ofte det samme svar som farbror Ejnar 
eller fingeren! Det var et fantastisk sted at vokse 
op med tre ugifte voksne omkring en. Altid var der 
en, der havde tid og kunne hjælpe med at bygge en 
sæbekassebil eller lignede. Ja, der var næsten ikke 
tid nok, så meget skulle nås inden sengetid, sær
ligt efter jeg i 1949 startede på Virum skole. Havde 
ikke rigtig tid til skolen. Det værste var dog, at der
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hjemme spiste de den varme mad kl. 12. Så i 5 år 
fik jeg kun varm mad om søndagen. Vi gik jo i sko
le om lørdagen til 11.30 , men ofte vankede der en 
”sveder”, eftersidning ofte sammen Claus - hans 
forældre var skolelærere. Den blev aftjent fra kl. 
12 lørdag. Med lidt uheld til kl. 14. Der blev lavet 
lektier til hele næste uge.

Manglede der lidt småpenge til en biografbillet 
i Virum Bio (nu Fakta) på Virum Torv, var der fle
re at slå for penge til 4-forstillingen søndag efter
middag. Men også turene på Grønttorvet med min 
far gav lidt lommepenge. Godt nok tidligt op, men 
hvor var det dog spændende. Turene, der gik rundt 
til de forskellige bagere for at hente gammelt brød 
og kager til grisene, der oven på kogte kartofler fra 
den store kobbergruekedel fra Brede Værk, elske
de at guffe gammelt wienerbrød i sig. Jeg tog vist 
også et stykke af og til.

Det hele endte i 1954. Vi var flyttet i rækkehus. 
Jeg tror nok, jeg var den, der klarede overgangen 
lettest. Da jeg senere har fundet ud af, at det be
stemt ikke havde været let for de voksne. Jeg hav
de samme legekammerater fra skole og endnu flere 
børn i rækkehusene. En familieepoke var slut.

Hvad ligger der i dag på jorden, der hørte 
under Den gule Gaard?
Kortet viser nederst landsbyen Virum, jerbanen og 
Virumvej(Virumgade), der forbinder Virum med 
Kongevejen og omverdenen.

På jorden, der har hørt under Den gule Gård, 
finder du i dag følgende områder. Virumbakken, 
Byagervej, samt Grønnevej, fra den nuværende Vi

rumgade til Tyvekrogen mod kommunegrænsen til 
Rudersdal, dele af Vangeledet, der først blev ført 
igennem efter 1954, Virum Torv, Virumparken og 
på østsiden af jernbanen bygget 1864, hvor Virum- 
hallerne ligger og op langs Fuglsanggårds Alle.

Matrikelkort over Den gule Gaard/Kærgårdens jord, 
Virum By, Lyngby Sogn, Sokkelund Herred. Køben
havns Amt. Jernbanen skærer igennem markerne. Teg
net 1866. Bemærk markstykker på Dronninggaard og i 
Lyngby Åmose. Markvejen er i dag Grønne vej.
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Kartoffelhøsten ved Frederiksdalsvej 14-36 med nr. 
12 A-F i baggrunden, nu Geelshaven anlagt i 1943. 
Geelshaven er forhaven til Geels Skov. Et kampestens
gærde danner afgræsning tilfredsskoven og kommune
grænsen til Rudersdal. Privat samling.

Kortet viser nederst landsbyen Virum, jernbanen og 
Virumvej (Virumgade), der forbinder Virum med Kon
gevejen og omverdenen.

FØR 1939 og NU 2019
Min farfar Jens Carl Frederik Petersen begyndte at 
sælge jorden fra. Efter hans død i 1931 fortsatte 
min farmor Neel Petersen bl.a. med de to parceller 
i Lyngby Åmose samt den ene parcel på Kaningår
den. Landbrugsjorden blev solgt til Lyngby-Taar
bæk Kommune i 1934, hvor en ny bydel, nemlig 
Virum med Torvet var påbegyndt planlagt i begyn
delsen 1930’eme.

Igen i Virumgade
I 1977 vendte jeg tilbage til Virumgade med min 
egen familie. Jeg havde været på Færøerne for at 
arbejde for ”Föroya Fornminnissavn ” og på vej til
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min mor kørte vi igennem Virumgade som sæd
vanligt på cykel. Udfor Virumgade 27a, ”Gud- 
manns Hus”, var der en der råbte: ”Niels-Kristian. 
Kommer du ikke snart og køber mit hus”. Det var 
tømrer Harald Rasmussen fra Virumgade 13b, der 
råbte mig an. Vi stoppede selvfølgelig op og fik en 
snak med Harald, som jeg havde kendt hele livet. 
Han var vokset op i gaden, men var dog noget æl
dre end jeg. Vi aftalte at mødes et par dage senere, 
og efter kort tid købte vi huset. Huset er en del af 
gården Virumlund.

Huset er opført i 1861 som stuehus til gården 
Virumlund. Da jeg var barn, var landbrugsjorden 
allerede solgt fra, bortset fra en lille jordlod, om
kring det nye stuehus, der hvor Virum Motor Com- 
pagni ligger i dag. Jeg bor der endnu.

I min generation er det ikke blevet til mange 
nye medlemmer i familien Petersen efter de otte 
søskende. Fem i alt. Niels-Kristian (1942), søn af 
Folmer og Gerda, Annie (1939), datter af Knud

Virumgade 13b.

Christian og Bertha samt Willy (1923-1958), Gert 
(1932-2014) og Neel (1935), børn af Albert og 
Marchen. I fætter/ kusine generationen blev det til 
9 nevøer/niecer, som har forøget familien. De har 
endnu ikke bidraget til, at familien vokser vold
somt, men tilknytningen til ”Den gule Gaard” og 
Virum er ikke så stor.

Siden er efternavnet Petersen - der første gang 
blev knyttet til ”Den gule Gaard/Kærgården” i Vi
rum fra 1863 indtil 1954, hvor gården blev solgt 
til Lyngby-Taarbæk Kommune - nu igen tilbage og 
lever forsat i Virumgade i 2020.

Den gule Gård/Kærgården i dag
Lyngby-Taarbæk Kommune satte Kærgården til 
salg i januar 2007 og inden længe var gården solgt. 
De sidste år, hvor kommunen havde stået som ejer, 
kneb det med vedligeholdelsen. Sammen med sal
get fulgte et projekt indeholdende tre-fire ejerlej
ligheder, samt en del restrektioner omkring den 
ydre restaurering. De nye ejere gik i gang, og man 
må sige, at de gik i dybden, selv gårdspladsens pik- 
stenbelaigning blev taget op. Renoveringen af går
den 2008-2010 medførte enkelte indlæg i lokala
visen ”det grønne område”, fra Bygningskultur 
Foreningen i Lyngby-Taarbæk. Det handlede mest 
om facaden ud til gadekæret. Efter ganske lang tid 
kunne den nye ejer flytte ind. Der var indrettet tre 
moderne lejligheder, en i hver af de to længer og en 
i stuehuset. Nu er Kærgården beboet af en familie, 
nemlig forældre og to døtre med familier. Gården 
er igen fuld af liv og en pryd for øjet.

Stor tak til Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, Ru-
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dersdal Arkiv og Dragør Lokalarkiv for lån af bil
leder og anden hjælp.
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Niklas Henrik Fischer

Hvad blev der af maleren Regner Lynegaard?

Regner Lynegaard (1913-1997) var i begyndel
sen af 1940’erne en ung og aktiv kunstmaler, der 
bl.a. udstillede i Ole Haslunds Hus i Klosterstræ
de i København (anmeldt i Politiken 27/5 1941) og 
på Kunstnernes Efteraarsudstilling 1943. Han er 
nævnt i Haandbog over kendte danske Malere fra 
1953, og hans underskrift figurerer i Signaturbo
gen fra 1962. Han blev undervist af maleren Ebba 
Kruuse, som han tillige delte atelier med i Amalie- 
gade 34.

Efter 1940’eme er det dog, som om Regner for
svinder fra de offentlige udstillinger. Hvad blev der 
af hans kunst? Havde han mistet interessen for at 
male?

Ikke helt. Han havde dog i mellemtiden fået an
det og mere at tænke på. 40’eme blev et årti fuldt af 
omvæltninger i den unge Regners liv. I 1944 døde 
hans far, Jakob Lynegaard, der havde ejet Lyne- 
gaarden ved Viby Sjælland og været en velstående 
hestehandler. 1 1945 blev Danmark befriet fra tysk 
besættelse. I 1947 døde Regners lærerinde Ebba 
Kruuse. Og på et eller andet tidspunkt mellem alle 
disse begivenheder mødte Regner sin kæreste Hel
ge, som skulle blive hans livsledsager helt til hans 
død 50 år senere. Sammen flyttede de fra Køben
havn til Virum, hvor de købte et hus i Virumstræde.

Regner begyndte nu at bruge de lokale motiver 
i Virum og omegn i sin kunst. I gåafstand fra huset

Regner Lynegaard: Selvportræt (1949).

i Virumstræde lå det maleriske Frederiksdal, og i 
malerier af bygninger, både og træer forsøgte Reg
ner at indfange den særlige stemning, der hersker 
her.

Frederiksdal og Mølleåen blev nu et tilbageven-
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Virumstræde 7 (1966).
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Solgaarden, Virum (1960).
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dende motiv i hans malerier. Han malede dog også 
andre motiver fra sit og Helges nye nabolag. Over 
for deres hus lå plejehjemmet Solgaarden, hvis 
karakteristisk gule bygning (nedrevet 1974) blev 
afbildet på et maleri i 1960. Derudover eksisterer 
et maleri af en port på Brede Værk med udsigt til 
Brededammen, også fra 1960. Deres eget stråtækte 
hus i Virumstræde findes også afbildet på et maleri 
fra 1966, der med sine bølgende penselstrøg leder 
tanken hen på van Goghs Stjernenatten (1889).

Det lader til, at Regner i denne periode udeluk
kende malede for sin fornøjelses skyld. Mange ma
lerier blev foræret til venner og familie. Stort set 
alle hans malerier er derfor i dag i privateje.

Livet igennem beholdt Regner et minde om sin 
lærerinde Ebba Kruuse i form af bogen Romerske 
Vætter af Christian Børre ”Børge” Janssen. Hun 
havde foræret den til ham i slutningen af novem
ber 1943, kort tid efter de begge havde udstillet på 
Kunstnernes Efteraarsudstilling, med følgende hil
sen skrevet på titelbladet:

”Kære Lynegaard Læs og lær!! 27/11-43 Deres 
Ebba Kruuse ”

Regner fortsatte med at male det meste af sit liv, 
måske dels ansporet af sin lærerindes formaning. 
Han udvidede også sin horisont ved at tage på 
mange rejser med sin kæreste Helge. De havde al

tid en pakket kuffert klar, hvis der skulle komme 
en afbudsrejse. Deres foretrukne destination var 
Tunesien.

Regner døde i 1997. Helge, hans livsledsager 
gennem mange år, som han havde indgået registre
ret partnerskab med i 1989, døde i 2007.

Kilder
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Folketælling for Dåstrup Sogn, Ørsted-Dåstrup 
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{Regner Lynegaards malerier er gengivet fotogra
fisk med tilladelse fra Lis og Ole R. Fischer samt 
Bettina Fischer).
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Galleri

Ålehus ved Frederiksdal (1949). 39 cm x 49 cm. Olie 
på lærred. Privateje. Dette og det følgende maleri vi
ser ålehuset fra Mølleåens nordlige bred. Regner må 
have været særligt fascineret af dette motiv, når han 
har malet det to gange på to forskellige tider afåret. 
Ålehuset tilhører i dag Frederiksdal Kanoudlejning.

Ålehus ved Frederiksdal (1949). 38,5 cm x 44,5 cm. 
Olie på lærred. Privateje.

Frederiksdal (1950). 64 cm x 85 cm. Olie på lærred. 
Privateje.
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Jolle (1951). 30 cm x 50 cm. Olie på lærred. Privat
eje. Også her må Regner have fattet kærlighed  for 
motivet, når det optræder fra forskellige vinkler på to 
malerier, begge fra 1951 (sammenlign med næste).

Jolle (1951). 30 cm x 33 cm. Olie på lærred. 
Privateje.

Bro ved Frederiksdal (1965). 29 cm x 39 cm. Olie på 
lærred. Privateje.
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Venstre: Port i Brede (1960). 57 cm x 51 cm. Olie på 
lærred. Privateje. Højre: Porten fotograferet i april 
2014. På den anden side af porten ses B rededammen. 
Brede Værk, I. C. Modewegs Vej 77, Brede. Bygningen, 
som porten hører til, tjente oprindeligt som beboelse 
for Brede Kobberværks forpagter samt værtshus og he
stestald (jf. Bent Knie-Andersen: "Brede Kobberværk". 
Lyngbybogen 2010, ed. Jeppe Tønsberg, s. 54.).

110



Hvad blev der af maleren Regner Lynegaard?

Frederiksdal (1966). 58 cm x 72 
cm. Olie på lærred. Privateje. Fore
stiller sandsynligvis en del af den 
gamle Frederiksdal Krohave. Selve 
kroen var brændt i 1964 (jf. Jeppe 
Tønsberg: Det Gamle Virum - og 
Det Nye, billedet s. 35 og billedtekst. 
Greens Forlag, 2006.).
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Træer ved Frederiks
dal (uden årstal). 52 
cm x 44 cm. Olie på 
lærred. Privateje.
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Susanne Bisgaard og Erik D. Præstegaard
Boligområdet Sorgenfrivang

”Hvilke egenskaber skal en boligbebyggelse 
havefor at være brugbar i to-tre generationer? 
Hvordan bedømmer en eftertid de 

bebyggelser, som i deres nøgne nyfødthed 
blev modtaget med store forventninger?” 

(Arkitekten-18-1967, 390)

Ovennævnte citat fra Arkitekten stiller spørgsmål 
til et projekt som boligområdet Sorgenfrivangs 
bæredygtighed. Set i bakspejlet lyder bedømmel
sen i dag, at der i 1950’erne er skabt et boligom
råde, hvor helhedstanken er i højsædet. En sam
menhængende boligbebyggelse - på begge sider 
af Grønnevej, let tilbagetrukket - der trods den 
indbyrdes forskellighed alligevel spiller op til 
hinanden igennem farveholdninger og beplant
ningsplaner, en børnehave i den ene ende og et 
butikstorv i den anden.

Etagehusene Sorgenfrivang I fra begyndelsen af 
1950’erne blev opført i et tæt samarbejde mellem 
Lyngby almennyttige Boligbyggeri og Lyngby- 
Taarbæk Kommune. Herefter fulgte højhusbebyg
gelsen Sorgenfrivang II, hvis første blok tages i 
brug 1957, den sidste i 1960. Højhusene er blevet 
bydelen Sorgenfris vartegn med nærmest ikonisk 
status.

Som en del af Sorgenfrivang II opførte LAB 
som noget nyt i Danmark et butikstorv, der den dag 
i dag betjener beboerne med dagligvarer mm. Den-

Torvet med højhusene i baggrunden.
Foto Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.
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gang kunne man købe ind i et af Danmarks første 
private selvbetjeningssupermarkeder, SUMA.

Bevaringsværdierne i området springer i øjnene 
og kan opdeles i de kulturhistoriske bevaringsvær
dier, de arkitektoniske bevaringsværdier og de mil
jømæssige bevaringsværdier

De kulturhistoriske bevaringsværdier i Sorgen
frivang er særligt knyttet til de elementer i bebyg
gelserne, der fortæller historien om den samfunds
mæssige udvikling og de politiske og kulturelle 

strømninger i efterkrigstidens Danmark. Elemen
ter, der afspejler politikernes, boligselskabernes og 
arkitekternes ønske om at skabe smukke, logiske 
og gennemtænkte rammer om beboernes liv.

De arkitektoniske bevaringsværdier er knyttet til 
bebyggelsernes overordnede idé og sociale vision. 
Sorgenfrivang I er eksempel på det højt berømme
de murede boligbyggeri. I publikationen af 2015 
”Bygningskultur og bevaringsværdier. 1940’erne

Sorgenfrivang I’s smukke parkarkitektur. Foto Annette Hartung.
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og 1950’ernes murede boligbyggeri” er bebyg
gelsen med på en liste over 60 karakteristiske be
byggelser fra hele landet. Listen kan tjene som et 
udgangspunkt for en lokal stillingtagen til byg
ningskulturen.

Sorgenfrivang II med velproportionerede faca
der og overbevisende lejlighedsplaner danner bro 
fra det murede byggeri til det i I960’erne domine
rende montagebyggeri. Højhusenes sociale vision 
møder den nye tid med mange servicetilbud, port
nerservice, børneparkering, husgerningscentral, 
centralkøkken med restaurant, selskabslokaler, 
hobbyværksted, fællesvaskeri, aflevering til vaske
tøjsordning, tv-stue, fællesarealer eksklusivt møb
leret med Erik Jørgensen- og Poul Kjærholm-møb- 
ler, B&O fjernsyn mm. En del af disse tiltag skulle 
dog vise sig ikke i længden at være holdbare.

De miljømæssige bevaringsværdier er særligt 
knyttet til den landskabelige skala. Sorgenfrivang
I er opført som parkbebyggelse, en dengang ny be
byggelsesform, der brød med byens vanlige kar
réstruktur. Sorgenfrivang II med de tre højhuse 
hvis indbyrdes placering faldt arkitektonisk ende
ligt på plads ved inddragelse af en af dansk arki
tekturs betydeligste personer, professor Steen Eiler 
Rasmussen.

Butikstorvet indgår som en del af Sorgenfrivang
II og med en arkitektur, der har hentet inspiration i 
japansk arkitektur og kunst. Arkitekt Magnus Ste- 
phensen brugte ifølge sønnen, Snorre Stephensen, 
utroligt mange timer på stedet med at vurdere pla
cering, bygningsform og detaljer for at optimere 
samspillet med højhusene, banelegemet og Hum- 

meltoftevej. Magnus Stephensen havde som mål at 
udforme et menneskevenligt torv uden høje byg
ningers uheldige vind- og skyggeforhold. En ind
sats, som området har haft glæde af siden.

De store almene boligafdelinger, rækkehus- og 
villakvartererne bindes sammen af butikstorvet, 
som fungerer som bydelens identitet og mødested. 
”Fællesskabet mellem arkitekterne skabte det en
delige hovedgreb for hele bebyggelsesplanen Sor
genfrivang II med alt, hvad det indebærer af afhæn
gigheder og nødvendige hensyn til nærliggende 
bygninger, bebyggelser og byrum med fælles ka
raktertræk.” Således skriver arkitekt MAA Finn 
Lauersen, og fortsætter: ”Det klæder området, at 
man dengang ikke var grådig og byggede højt helt 
hen til hjørnet af Grønnevej og Hummel toftevej. 
Det skaber udsyn og samhørighed, når ’frirummet’ 
bliver brugt som en naturlig forlængelse af højhus
bebyggelsen, i form af et butikstorv der i højden 
matcher de lave boliger langs Hummeltoftevej og 
Abildgaardsvej og åbner sig mod kirkepladsen og 
I.H. Mundts Vej.”

Hensynet til områdets eksisterende kvaliteter og 
forståelsen for, hvordan de tre mastodonter kunne 
indpasses i området var dengang vigtigere end at 
optimere afkastet af investeringen i nybyggeri. 
Finn Lauersen fortsætter sin beskrivelse: ”Hele in
troduktionen til højhusene starter allerede på stor 
afstand, når man eksempelvis kommer fra statio
nen, fra Hummeltoftevej eller fra omfartsvejen.

Tættere på hjørnet af Hummeltoftevej og Grøn
nevej fornemmer man gradvist mere og mere vig
tigheden af højhusenes tilbagetrukkethed. Man får

115



Boligområdet Sorgenfrivang

nemlig øje på det lave butikstorv, der er skabt plads 
til, og man fornemmer både via tilbagetrækningen 
og via butikstorvets sarte og minimalistiske udtryk 
en blød overgang til højhusene.

Det bliver en overgang, der i mere end én for
stand giver mening, da torvet samtidig servicerer 
hele det nærliggende område med butikker og der
med også får en rolle som smeltedigel for alle, der 
handler på torvet. Med andre ord bliver højhusene 
blødt op ved på denne måde at blive en naturlig 
og let tilbagetrukket baggrundskulisse til et daglig
dagsliv, hvor folk som handlende mødes på kryds 
og på tværs“.

Det er de egenskaber, der præger området vest 
for S-togslinjen i dag. Men hvad er baggrunden for 
området, hvordan så her ud tidligere, og hvordan 
kunne det lade sig gøre, at vi i Sorgenfri fik skabt 
det, der i 2020 er noget nær de ideelle rammer for 
det byggede miljø?

Sorgenfrivang - Fra landbrugsjord til 
boligområde
En fire meter høj, sort og måske lidt dystert udse
ende mindesten er rejst på hjørnet af Hummeltofte- 
vej og LH. Mundts Vej. Den er sat for proprietæren 
og politikeren Emil Georg Piper (1856-1928), som 
i 1876 arver Holmegaard i Virum efter sin far. I 
1883 køber Emil Piper Hummeltofte i Sorgenfri (i 
dag børnehuset Spurvehuset, Hummeltoftevej 165) 
og samler omfattende landbrugsarealer under går
den. Senere opfører han Hummeltofte Avlsgaard 
længere mod øst (i dag Børnehuset Humlehuset, 
Hummeltoften 33).

Emil Pipers arvinger afhænder 1936 Hummel
tofte Avlsgaard til Carl Heinrich Jens Schepler 
(1870-1942). Han er søn af enkefru Karen Marie 
Schepler, der i 1886 tager de første skridt til grund
læggelsen af Irma, mens det er Carl, der udvikler 
virksomheden til en egentlig butikskæde. Allerede

Teksten på stenen lyder: Landstingsmand Emil Piper. Det 
Konservative Partis Fører, 1908-1928. Nederst på stenen 
står: Medlem af Lyngby Sogneraad 1886-1913 Formand 
fra 1892 Amtsraadsmedlem 1892-1922 Folketingsmand 
for Lyngby 1898-1901,1903-1906 Landstingsmand fra 
1906. Foto Susanne Bisgaard.
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Hummeltofte Avlsgaard. Opført af Emil Piper. I dag Børnehuset Humlehuset. Foto Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

i 1907 køber smørhandler C. Schepler iflg. tingbo
gen et jordstykke af Piper og opfører i begyndelsen 
af 1920’eme en sommerbolig, der i begyndelsen 
af 1930’eme bliver til den markante og smukke 
ejendom Tryggehvile, der i dag er ungdomsklub på 
adressen I.H. Mundtsvej 2B. Hans efterkommere 
testamenterer ejendommen til Lyngby-Taarbæk 

kommune med klausulen ”kun til brug for børn”. 
Foruden ungdomsklubben huser arealet en børne
have og en vuggestue.

Efter erhvervelsen af Hummeltofte Avlsgaard 
begyndte Carl Schepler at udstykke arealer til byg
geri. Carls datter, Carla, var børnehaveleder og 
giftede sig i 1937 med Olaf Rosenauer Hauch, der

Tryggehvile på I.H. Mundts Vej. Foto Susanne Bisgaard.
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var af en kendt landmands- og politikerslægt. Efter 
Carls død 1942 arvede Carla og Olaf Hauch Tryg- 
gehvile og Hummeltofte Avlsgaard.

Af sognerådsprotokoller fremgår, at direktør 
Olaf Hauch, Hummeltofte Avlsgaard, efter kri
gens ophør arbejdede med udstykningsplaner for 

Kommuneingeniør Rastrups forslag til bebyggelse af 
Sorgenfrivangarealerne. Sort signatur er opførte byg
ninger. 22. februar 1950. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. 

gårdens omfattende jordarealer. Det gik dog ikke 
helt som han ønskede sig, og i august 1946 blev 
behandlingen af arkitekt J. Paludans bebyggelses
forslag vest for Grønnevej udsat, idet sognerådet 
stillede lerav om et lavere byggeri med rækkehuse 
længst mod vest og tre etager mod Grønnevej - et 
krav som allerede måneden efter var efterkommet.

Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB), Olaf 
Hauch og kommunen arbejdede i 1947-48 frem 
mod en byplan for det kommende Sorgenfri- 
vangområde. Sognerådet godkendte i løbet af for
året 1949 principielt planen, som i november gav 
DAB principiel godkendelse af bebyggelsesplanen 
for Sorgenfrivang I. Den endelige godkendelse 
forelå i juni 1950.

DAB søgte i december 1952 om forhåndstilsagn 
til bebyggelse på arealerne mellem jernbanen og 
Grønnevej fra Hummeltoftevej til Virumvej mod 
nord. Forslaget indebar en rækkehusbebyggelse 
mod nord og mod syd fire højhuse. Det borgerli
ge flertal med borgmester Fenneberg i spidsen var 
dog imod højhuse og kamhusene mod nord skulle 
opføres med salg for øje.

For DAB s direktør Erling Knudsen var højhuse
ne helt centrale for projektet, for borgmesteren var 
de uønskede. Efter intensive forhandlinger om al
ternative højhusprojekter landede resultatet på tre 
højhusblokke med et butikstorv mod syd og et lavt, 
privat byggeri mod nord. Det tog lang tid at finde 
frem til det rette projekt. En overgang var der tale 
om ét langt hus, senere to huse.

Når resultatet landede på tre huse, skyldtes 
det professor Steen Eiler Rasmussens sikre arki-
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Lyngby-Taarbæks borgmester 
1950-1972 Paul Fenneberg var 
modstander af højhusene. Foto 
DAB-fotoarkiv.

Steen Eiler Rasmussen.
Foto Hørsholm
Lokalarkiv.

Arkitekt MAA og direktør for DAB Erling 
Knudsen, som var en varm fortaler for 
højhusene, hvor han flyttede ind i en af de 
store lejligheder med pejs. DAB-fotoarkiv.

tekt-øje. ”1 naturen er det ulige (tre fremfor to byg
ninger) altid det smukkeste” (LAB 40-årsskrift).

Den 9. maj 1955 vedtog kommunalbestyrelsen 
enstemmigt Sorgenfrivang II omfattende tre højhuse 
med 423 lejligheder, 10 pigeværelser, 1 beboerhotel 
med 22 værelser, en 1-etages bygning med fælles
indretninger samt 111 garager - i tilknytning hertil 
et butikstorv med to butikshuse med 15 butikker, en 
stor selvbetjeningsbutik, et bageri med tilhørende 
mejeriudsalg samt 8 garager. Igen med DAB som 
bygherre blev det den 1. juli 1957 vedtaget at indret
te en privat børnehave med fire 20-børns stuer i en 
selvstændig bygning nord for det tredje højhus. Den 
skulle være åben for børn uden for bebyggelsen.

Nu manglede kun godkendelsen af en udvidelse 
af butikstorvet syd for Hummeltoftevej. Umiddel
bart efter afslutningen af nordtorvet og boligbebyg
gelsen blev et projekt for sydtorvet udarbejdet. Et 
byggestop forhindrede dog igangsættelse, men Bo
ligministeriet meddelte dispensation i foråret 1963.

Stadsarkitekten i Lyngby-Taarbæk kommune 
gik derefter i forhandlinger med DAB om projek
tet. Kommunen stillede krav om væsentlig udvi
delse af antallet af parkeringspladser både til brug 
for sydtorvet og det allerede opførte nordtorv. 
Endvidere bortfaldt den planlagte tankstation, idet 
man samtidig tilbød DAB magelæg, dvs. bytning 
af jordstykker, med et mindre areal øst for banen,
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Fra byggeriet af Sorgenfrivang II. Kraner, in situ støbte 
betonvægge og fabriksfremstillede dækforskallinger illu
strerer den igangværende industrialisering af boligbyg
geriet. Sorgenfrivang I ses i baggrunden på den anden 
side af Grønnevej. Foto Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

hvor tankstationen kunne opføres og ligger i dag. 
Til gengæld skulle en mindre del af parkeringsare
alet reserveres til fastere parkering. Endelig skul
le de to torve forbindes med en fodgængertunnel 
under Hummeltoftevej, dog blev det kommunen, 
der kom til at bære udgiften til tunnelforbindelsen. 
Hermed kunne byggeriet gå i gang, og det stod 
færdigt i 1968.

Den dag i dag er området et meget attraktivt 
boligområde under det almennyttige boligbyggeri, 
som mange mennesker gerne vil bo i. Det kræver 
dog, at man i god tid skriver sig på venteliste for 
at gøre sig håb om at leje en bolig. Det er en helt 
særlig dansk konstruktion, som har sikret befolk

ningen boliger i en god standard til priser, der lig
ger langt under udlejningspriserne på det private 
marked. Hvordan har sådan en konstruktion været 
mulig?

Den særlige danske konstruktion
Folketingets indsats
1930’eme - De første rammer for afhjælpning af 
boligmangel og bolignød
Selvom man kan synes, at Toftegærdet 17 i Kongens 
Lyngby ser romantisk ud, så er fotoet fra 1920’eme 
nok mest et udtryk for den voldsomme bolignød, 
der kulminerede efter 1. Verdenskrig. Boligerne for 
almindelige mennesker var små og af meget ringe 
standard. Opførelsen af nye boliger var helt util
strækkelig til at dække den omfattende vandring fra 
land til by, der hang sammen med Danmarks begyn
dende udvikling til industrisamfund.

Allerede i 1933 engagerede staten sig i støtte 
til boliger for mindrebemidlede, og fra 1934 kun-

Toftegærdet 17 i Lyngby. Foto Lyngby-Taarbæk Stads
arkiv.
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ne forstædernes borgere få statslån til at opføre 
eget parcelhus. Der kom dog først rigtig skred i 
boligbyggeriet efter 1938, hvor boligstøtteloven 
åbnede mulighed for støtte til bl.a. børnerige fa
milier. Boligselskaber, kommuner og private byg
herrer fik statslån til at opføre rækkehuse, og et 
nyt regelsæt fremmede dannelse af almennyttige 
boligforeninger. I slutningen af 1930’erne gik bo
ligbyggeriet således fra et primært privat initiativ 
over til de hastigt voksende almennyttige bolig
foreninger.

Folketinget vedtog i 1938 en byplanlov, der gjor
de kommunen til planmyndighed. Loven pålagde 
alle byer med mere end 1.000 indbyggere (ca. 230 
byer) at gennemføre en planlægning inden fem år. 
Dette rigoristiske krav blev dog opblødt året efter, 
hvor kommunen kunne operere med dispositions
planer for aktuelle og fremtidige byplanforhold. I 
konkrete tilfælde kunne kommunen udarbejde bin
dende byplanvedtægter svarende til de nuværende 
lokalplaner.

Saneringsloven fra 1939 satte omfattende plan
lagte saneringer i gang i København, hvilket øgede 
presset på nybyggeriet i og omkring København. 
Ambitionen var at sikre samfundets stabilitet ved 
at give arbejderne bedre livsvilkår herunder bedre 
boligforhold, hvilket lagde spiren til velfærdssam
fundets udvikling.

Progressive arkitekt- og boligselskabskredse 
debatterede heftigt boligforholdene for alminde
lige mennesker. Funktionalismens ideelle krav til 
boligens størrelse var et rum pr. beboer plus et eks
tra rum til det fælles liv, men det måtte dog vente 

på indfrielse. Den officielle definition på en over
befolket bolig var i 1940, at der skulle være mere 
end to beboere pr. rum.

Udenlandske arkitektoniske strømninger og en 
stigende bevidsthed om betydningen af gode og 
ikke mindst sunde boligforhold førte frem til store, 
åbne og sammenhængende gårdrum og senere til 
fritliggende parallelle stokke, så boligerne fik mere 
lys og luft og er omgivet af grønne områder.

1940’erne
Boligbyggeriet led katastrofalt under besættel
sen, hvor besættelsesmagten lagde beslag på både 
byggematerialer, arbejdskraft og kapital. Igangsat 
byggeri var skrabet og skred langsomt frem - ikke 
mindst pga. den udprægede mangel på byggemate
rialer - og ved krigens afslutning blev den akutte 
boligmangel et af de største sociale problemer.

Indenrigsministeriet nedsatte i 1941 et bygge
udvalg, der i 1945 afgav betænkningen ”Det frem
tidige Boligbyggeri”. Forestillinger om både øko
nomisk og teknologisk rationalisering på basis af 
forsknings- og udviklingsarbejde lå til grund for 
udvalgets arbejde.

Betænkningen forudså en betydelig boligman
gel og pegede på, at den sociale boligsektor kunne 
spille en central rolle i afhjælpning af boligproble
met. Udvalget anbefalede en betydelig skærpelse 
af kontrollen med monopoler og prisaftaler inden 
for byggebranchen for at holde priserne nede. Med 
samme formål skulle stat og kommune have øget 
adgang til ekspropriation af jord for at komme 
grundspekulation i forkøbet.
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Et enigt Folketing stod sammen om at videre
føre boligstøtteloven fra 1938 i en storslået vision, 
nemlig byggestøtteloven fra 1946, der var vidtgå
ende i bestræbelserne for at skabe lige adgang til 
velfærd for alle i en åben, moderne by. Loven stil
lede krav om, at alle nybygninger uden for Køben
havn skulle udføres og ejes af selvstændige, lokale 
almene boligselskaber i tilknytning til hovedsel
skabet. Betingelserne for statslån var så gunstige, 
at 90 % af ny opførelserne i perioden 1946-1958 
blev opført med statslån. Allerede i 1947 førte de 
markante stigninger i omfanget af det offentligt 
støttede byggeri og i grundpriserne til midlertidigt 
byggestop.

Staten styrkede planlægningen, udviklingen 
og styringen af byggeriet, der kaldte på nye byg
gemåder og materialer for at efterkomme behovet 
for boliger. Det førte til afholdelsen af en ameri
kansk byggeudstilling på Københavns Rådhus, 
som var en medvirkende årsag til, at netop USA 
fik en væsentlig rolle i udviklingen af boligbygge
riet i Danmark. En anden årsag var måske, at den 
amerikanske udenrigsminister George C. Marshall 
i en tale den 5. juni 1947 fremlagde en plan for 
det krigshærgede Europas genopretning - Europe
an Recovery Program - ved hjælp af omfattende 
amerikansk støtte. Formålet var dels at undgå et 
forarmet Europa, der kunne blive et let offer for 
kommunistisk indflydelse, dels at sikre Europa 
som marked for amerikanske varer og ideer.

I sommeren 1948 tilsluttede Danmark sig de 
planer, som hjælpeprogrammets administrations
organisation - Organisation for European Econo

mic Cooperation (OEEC) - havde udarbejdet om, 
at landene skulle opstille mål og planer frem til
1952 for forbrug, investeringer og produktivitet 
med henblik på at opnå stabile økonomier i balan
ce med dollaren. De danske og amerikanske inte
resser syntes at gå op i en højere enhed i 1947 med 
etableringen af et Boligministerium og et Statens 
Byggeforskningsinstitut, SBi.

I 1947 vedtog Folketinget en egnsplan for Stor
københavn, der blev kendt som Fingerplanen, li
gesom Byreguleringsloven stillede krav til store 
kommuner om at udarbejde byudviklingsplaner. 
Dansk Ingeniørforening nedsatte i 1948 et ratio
naliseringsudvalg, hvis opgave var at fremkomme 
med forslag til rationaliserende foranstaltninger 
inden for byggeriet. I 1950 afgav udvalget betænk
ningen: ”Forslag til forenkling af boligbyggeriets 
udførelse og organisation”.

1950’erne
Rammebetingelserne for boligbyggeriet i 1950’eme 
tog en markant drejning. Efterspørgslen på boliger 
var så stor, at det traditionelle murede byggeri ikke 
kunne følge med. Der manglede ganske enkelt fag
lært arbejdskraft, især murersvende. Vandringen fra 
land til by omfattede en stor gruppe ufaglært ar
bejdskraft, der i byerne søgte beskæftigelse inden 
for industrien, men også udviklingen af nye bygge
metoder åbnede store muligheder for arbejde.

Boligministeriet støttede ved en række initiati
ver den nødvendige omstilling til ny byggeteknik. 
I 1951 nedsattes et rationaliseringsudvalg, som i
1953 overgik til Produktivitetsfondsudvalget, der
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modtog støtte fra Marshall-midlerne. Udvalget op
rettede en særlig konsulenttjeneste, Byggecentrum, 
i lighed med tilsvarende permanente ordninger i 
industrien og landbruget. De specielt uddannede 
konsulenter blev stillet til rådighed for byggeriets 
forskellige parter i spørgsmål vedrørende byggeri
ets rationalisering. Ordningen blev en meget stor 
succes, der fortsatte til 1957, hvor midlerne var 
brugt op.

Ligeledes oprettedes i 1953 ”Byggeriets Maskin 
Stationer A/S”, BMS, der indkøbte og udlejede det 
nye maskinelle grej, som det ville være for stor en 
omkostning for den enkelte mester at anskaffe. En 
særlig bevilling blev stillet til rådighed for forsk
nings- og forsøgsvirksomhed, der især blev an
vendt af SBi, men også af boligselskaber og andre.

Boligministeriet gav i 1953 fortrinsstilling til 
”utraditionelt byggeri” defineret som byggeri, hvor 
omfanget af murerarbejdskraft på råhuset kun var 
15% af det normale, traditionelle byggeri. Det må 
antages, at Sorgenfrivang II med ikke-murede fa
cader nød godt heraf.

I 1960 udstedte Boligministeriets et montage
cirkulære, som satte alt ind på at udvikle de nye 
byggemetoder. Med en garanti for en årlig kvote på 
7.500 boliger opført som montagebyggeri blev det 
attraktivt for producenter og entreprenører at satse 
på at udvikle det industrialiserede byggeri.

Sognerådets/Kommunalbestyrelsens indsats 
Kommunernes initiativer afspejlede Folketingets 
indsats for at afhjælpe bolignøden. Lyngby-Taar-

Den isometriske teg
ning blev obligatorisk 
ved planlægning af 
elementbyggeri, hvori 
principperne for mon
tage og kranarbejdet 
kunne vises.
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bæk Kommune hørte til blandt pionererne i hoved
stadsområdet, og kvarteret ved Ulrikkenborg Plads 
og Lyngby Vest blev i 1933 den første planlagte og 
gennemførte planetby.

Byplanmæssigt skete opdelingen af kommunen 
naturligt i tre områder, et sydligt omkring byen 
Lyngby, et østligt, Fortun-plateauet, der strækker 
sig mellem Mølleåen og Dyrehaven, og et vestligt, 
Virum-plateauet, mellem Mølleåen, Geels Skov, 
Furesøen og Lyngby Sø.

Udvikling af Virum-plateauet
Trods sin beliggenhed og sine omgivelser gik ud
viklingen stort set Virum forbi, idet bydannelserne

Matrikelkort fra udskiftningen 1771. Lyngby-Taarbæk 
Stadsarkiv.

skete omkring stationerne i Holte og Lyngby. Hele 
Virum-plateauet henlå derfor ret uberørt med den 
gamle bondeby Virum i midten af arealet (se Kom
muneingeniør J.A.C. Rastrup ”Byplan for Virum”, 
januar 1935).

Nordbanens elektrificering og oprettelsen af 
de to nye stationer, Virum Station i 1936 og Sor
genfri Station i 1937 accelerede Virum-plateauets 
udviklingsmuligheder stærkt. Da en samtidig by
udvikling omkring de to stationer ville kræve en 
overordentlig stor indsats for at lykkes, koncentre
rede kommunen sig om at få udviklingen i gang 
omkring Virum Station, hvor vejanlæg, kloakering, 
skoler o.m.a allerede var etableret. Samtidig ejede 
kommunen så betydelige arealer, at den til en vis 
grad beherskede bydannelsen. Derfor tog byudvik
lingen hurtigt fart i Virum.

Situationen var en anden i Sorgenfri, som havde 
et begrænset opland, da statens forsøgsmarker mel
lem Kongevejen og Nordbanen formentlig indtil 
videre ville blive holdt uden for udviklingen. Tæt 
på stationen, mellem Prinsessestien og Nordbanen 
lå dog en række villaer og i 1937 opførtes en privat 
udlejningsejendom i tre etager med 49 lejligheder, 
Breidablik, på det der i dag er I.H. Mundts Vej 11- 
23.

Sognerådet vedtog byplanen for Virum i slut
ningen af januar 1935, og den 2. februar kundgjor- 
de forsiden af Dagens Nyheder, at en ”NY STOR 
PROVINSBY ANLÆGGES I NORDSJÆLLAND. 
Lyngby-Taarbæk vil bygge et nyt Virum til 30- 
35.000 indbyggere. Arbejdet paabegyndes antagelig 
til foraaret”.
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Fra dengang I.H. Mundtsvej hed Hummeltoftevej 
og banen gik under vejen. Læg mærke til røgen fra 
damplokomotiv og Breidablik bag stationsskiltet. Foto
et er fra 1950’erne. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

2. februar 1935, forsiden af Dagens Nyheder. Lyng
by-Taarbæk Stadsarkiv.

Artiklen fortsætter: ”Mens den storkøbenhavnske 
Egns- og Byplan stadig lader vente på sig, kommer 
Stumper og Stykker af det fremtidige Nordsjælland 
til Syne. En sådan lokalplan af betydeligt Omfang 
er i al Stilfærdighed vedtaget af Lyngby-Taarbæk 
Kommune. Den går ud på at bygge en By til 35.000 
Indbyggere, en Provinsby på størrelse med Esbjerg.” 
Og hvad mere er: ”Det er ikke blot en Byplan, det er 

et Projekt, hvis Virkeliggørelse antagelig paabegyn
des i indeværende Foraar.

Byen er et nyt Virum, og den er af Lyngby-Ta- 
arbæks udmærkede Kommuneingeniør udarbejdet 
som en Mønsterby.”

Da kommunen var planmyndighed, kunne 
den bestemme, hvad der skulle bygges, og det 
socialdemokratiske flertal i både København og

Breidablik, Opført 1937. Arki
tekt Eske Kristensen og Mogens 
Meyling. Foto Per Heymann.
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Illustration fra byplanen fra 1935. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

Lyngby-Taarbæk var enige om at bygge boliger 
til arbejdere og deres familier. I 1943 vedtog sog
nerådet en dispositionsplan udarbejdet i samar
bejde med Københavns Kommune, som solgte 
grundarealer til de såkaldte socialdemokratiske 
boligselskaber, AAB, AKB og KAB. I 1950 skif
tede Lyngby-Taarbæks styre dog til konservativt, 
hvorefter der blev satset på parcelhuse frem for 
etagehuse. Det krævede forhandlinger med Kø
benhavns Kommune, der efter afslutningen i 1957 
førte til en reduktion i antallet af lejeboliger med 
næsten 10 %, hvilket kommunalbestyrelsen god
kendte enstemmigt.

Sorgenfri bydel
Helt modsat Fortun-plateauets dominans af almene 
boliger :il arbejdere blev Sorgenfrijordene primært 
solgt til private konsortier for opførelse af ejerboli
ger som lavt byggeri. Her kunne man så frygte spe- 
kulatiorisstigninger grundet den store efterspørg
sel, men det skete kun i mindre omfang.

Det skyldtes først og fremmest statens indfø
relse af statslån til finansiering af nybyggeri. For 
at opnå statslån skulle en række krav til økonomi, 
arealer, materialer, funktionelle krav til boligens 
indretning m.v. opfyldes. Meget detaljerede krav 
set med nutidens øjne, men helt nødvendige i et
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Kommuneingeniør Rastrups 
forslag til vejomlægning og 
til et centrum med biograf 
Dispositionsplanen af 22. fe
bruar 1950. Lyngby-Taarbæk 
Stadsarkiv.

udviklingsmiljø, hvor spekulative klondikeagtige 
løsninger nemt kunne tage overhånd.

Sognerådets byplangodkendelse i 1935 var pi
onerarbejde. Først i 1938 kom Planloven, der gav 
kommunen retten til at bestemme, hvad og hvor 
der skulle bygges. I parentes bemærkes lige, at 
også her skulle den centrale, statslige myndigheds 
godkendelse indhentes.

Besættelsesårenes mangel på byggemateri
aler betød dog, at meget lidt boligbyggeri kunne 
igangsættes og gennemføres. Først efter 1945 tog 
opførelsen af rækkehuse fart. Det private række
husbyggeri blev i vidt omfang forestået af Johan 

Christensen & Søn, der i samarbejde med engage
rede og kompetente arkitekter udviklede bebyggel
ser af høj planmæssig kvalitet og ikke mindst med 
velfungerende boligindretninger.

Byplanen for Lyngby-Taarbæk Kommune 
1949 - Dispositionsplanen
Sognerådet vedtog på møder den 13. og 14. juni 
1949 en dispositionsplan (byplan) for hele kom
munen.

Her præsenteres Sorgenfri for første gang. ”For
uden de fire oprindelige bylag (Kongens Lyngby, 
Virum, Lundtofte og Taarbæk) opbygges ifølge
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planen to nye bydele, nemlig Fortunen og Sorgen
fri”. Fra planen gengives: ”Ved byplanen har man 
først og fremmest søgt at bevare så meget af natur
skønheden som muligt og søgt at supplere de al
lerede eksisterende offentligt tilgængelige grønne 
områder mest muligt” ... ”Princippet for anbrin
gelse af boligerne er, at man nærmest bydelscentret 
og dermed trafikknudepunktet anbringer etagehu
se, længere ude fra bydelscentret rækkehuse og 
dobbelthuse og yderst parcelhuse (villaer)”.

Som det fremgår af illustrationen (Bebyggelses
planen fra 20. februar 1950) blev bydelscentret ved 
Sorgenfri Station planlagt med butikker syd for en 
omlagt Hummeltoftevej og med biograf, parkering 
og cykelstativer nord for Hummeltoftevej. Øst for 
jernbanen var der yderligere arealer til cykler og 
P-pladser. På arealet mellem den planlagte Grøn
nevej og jernbanelegemet vistes etagehuse ligesom 
på areal vest for Grønnevej. Striben øst for Grøn
nevej afsluttedes mod nord op til Virumvej med en 
rækkehusbebyggelse.

Fra de afsluttende bemærkninger citeres: ”Nær
værende byplan er ikke nogen egentlig byplan, der 
har været fremlagt offentligt på den i loven fore
skrevne måde eller er tinglyst på ejendommene. 
Den er en foreløbig plan, i hvilken der kan fore
tages ændringer, når forholdende gør det ønske
ligt. Såfremt en bygherre ikke vil respektere be
stemmelserne i nærværende foreløbige byplan og 
ikke kan opnå kommunalbestyrelsens tilslutning 
til den af bygherren ønskede ændring, kan kom
munalbestyrelsen med henhold til byplanlovens 
bestemmelser vedtage at lægge egentlig byplan på 

vedkommende ejendom og udstede midlertidigt 
byggeforbud.”

Er det mon ”pisk- og gulerodsmetoden”?

Samarbejde med boligselskaber
Som tidligere beskrevet overtog Lyngby-Taarbæk 
Kommune et samarbejde med Københavns Kom
munes boligselskaber på Fortun-plateauets jorde. 
I Sorgenfri var det Dansk almennyttigt Boligsel
skab, DAB, der i årene 1947-1951 opkøbte area
lerne vest for banen og i årene 1952-1959 færdig
gjorde Sorgenfrivang. Det var et rigtig godt valg, 
det enige sogneråd gjorde, idet DAB helt klart var 
en frontløber i dansk boligbyggeri. Det ser vi mere 
på i næste afsnit.

DAB og Lyngby almennyttige Boligselskab, 
LAB
Om DAB
Selskabet blev stiftet den 11. september 1942 midt 
under den 2. Verdenskrig. Stifterne var en kreds 
af socialt interesserede demokrater, deriblandt de 
fire boligpolitiske ordførere for Venstre, Radikale, 
Konservative og Socialdemokratiet.

Ambitionen var at bygge boliger af bedre kva
litet end det hidtidige sociale boligbyggeri, at pri
oritere det lave række- og parcelhusbyggeri (have
boliger), og ikke at bygge boliger under tre rum. 
Stifterne var klar over, at et øget kvalitetsniveau 
ville føre til højere huslejer, hvilket nok resultere
de i, at boligerne i første omgang ikke blev taget 
i brug af arbejdere og funktionærer, som ellers er 
den primære målgruppe.
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DAB ønskede at udnytte ”oprykningsprincip
pet”. I afdelinger hvor der fra starten boede højt 
lønnede tjenestemænd og folk fra de liberale er
hverv osv., ville der med tiden bo flere og flere med 
jævne indtægter.

DAB gjorde sig hurtigt til fortaler for de kollek
tive anlægs betydning for boligkvaliteten. Det ville 
være økonomisk urealistisk at forsyne hver enkelt 
boligenhed med alle de faciliteter, som familien 
kunne drømme om nemlig vaskekælder, gæste
værelse, gildestue, motionsrum. Derimod ville det 
være økonomisk muligt kollektivt at imødekomme 
ønskerne. DAB udviklede tillige en række fælles 
anlæg til lettelse af husmoderens arbejde og til un
derholdning og udvikling for alle familiens med
lemmer, hvilket i vidt omfang blev realiseret i Sor- 
genfrivangs højhuse.

Direktør, arkitekt MAA Erling Knudsen var i 
årene 1944-1968 ildsjælen bag realiseringen af 
selskabets ambitioner gennem opførelse af mange 
højt besungne boligbebyggelser. DAB opbyggede 
med årene et ry som det ordentlige, borgerlige bo
ligselskab.

AT BO ALMENT
En nok så vigtig del af at bo i en DAB-bolig 
er den sætning, der står på hjemmesiden: 
”Når du bor i en almen bolig, er du ikke bare 
beboer, du er medborger i din boligafdeling 
og har indflydelse på regler, økonomi og so
ciale aktiviteter” (https://www.dabbolig.dk/ 
at-bo-alment/). Det er altså beboerne i den 
enkelte boligafdeling, der bestemmer hvor

dan reglerne skal være. Det betyder, at hvis 
man synes, at der er regler og bestemmelser, 
der bør ændres, så kan man forsøge at æn
dre reglerne, (Når du flytter ind i din bolig, 
http ://www.e-pages. dk/dabbolig/66/). Det 
gælder også de beslutninger, der tages om 
vedligeholdelse, pasning af de fælles arealer 
og sociale aktiviteter for borgerne (Hvad er 
beboerdemokrati, www.dabbolig.dk).
Der er altså mulighed for at udvikle en form 
for ejerskab og medansvar i et almennyt
tigt boligbyggeri, ikke mindst fordi man i 
Sorgenfrivang Ils ”Ordensreglementet”, der 
har den mindre strikse underoverskrift ”Om 
levereglerne i og omkring din bolig (http:// 
www.sorgenfrivang2.dk/images/pdf/Ordens- 
reglement.pdf) forsøger at gøre beboerne 
opmærksom på, at de er medansvarlige for 
huslejens størrelse, ”idet vi har noget, der 
hedder en omkostningsbestemt husleje. Der
for skal ikke alene de faste udgifter (skatter, 
afgifter, varme o.s.v.) betales af os selv. Vi 
skal også betale alle udgifter til vedligehol
delse og rengøring i højhusene og på vores 
arealer ved bebyggelsen. Derfor er det vig
tigt, at huske os selv og børnene på, at jo 
mindre der er at gøre rent og reparere efter 
beskadigelse - jo billigere bor vi her.” 
Udover at sørge for at man i hverdagen er 
med til at holde orden og dermed sparer på 
udgifterne, kan man til generalforsamlingen 
stille op til en af de syv bestyrelsesposter, 
som beboerne tegner sig for. Derudover
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er der (i Sorgenfrivang II) et budgetmøde. 
Fremmødet til de to møder afhænger af 
dagsordenen, men er der ikke noget særligt 
på programmet, kommer der en 40-50 styk
ker. Et specielt vigtigt emne var, da helheds
planen og de forventede huslejestigninger 
skulle behandles. Over halvdelen af bebo
erne var der, og planen blev vedtaget med 
et flertal på 98 % af de tilstedeværende. Et 
særligt interessant punkt i forbindelse med 
renoveringen var det planlagte højhus, der 
skulle opføres, hvor bebyggelsens koloniha
ver ligger overfor Hummeltofteskolen. Be
boerne forkastede forslaget, de havde ingen 
interesse i at få et ekstra højhus i Sorgenfri, 
bl.a. fordi Sorgenfrivang II skulle afgive et 
areal til LAB, og fordi kolonihaverne anses 
som et åndehul, man nødigt ville miste.

Om LAB
Den 20. december 1945 stiftede DAB et dattersel
skab, Lyngby almennyttige Boligselskab, igen på 
initiativ af repræsentanter fra de fire gamle partier. 
LAB blev baseret på en idé om et samarbejde mel
lem de politiske partier såvel i Folketinget som i 
kommunalbestyrelsen med henblik på en realistisk 
indsats på boligområdet.

DAB var og er det nye selskabs administrator 
og drivende kraft bag de kommende års nybyggeri
er. De tætte relationer mellem moder- og dattersel
skab afspejledes i det højtprofilerede formands- og 
bestyrelsesgalleri. Her optrådte præst og folke

tingsmand Kristen Amby som bestyrelsesmedlem 
i LAB 1945-63 og formand for DAB 1945-1961, 
fhv. boligminister Aage Hastrup var bestyrelses
medlem i LAB 1953-68 og adm. direktør i DAB 
1972-1980. Endelig var borgmester Paul Fenne- 
berg bestyrelsesformand i LAB 1958-80 og for
mand for DAB 1966-80.

Det er dog ikke tilstrækkeligt at opføre boliger 
i en høj standard - de skal også vedligeholdes og 
renoveres. Således er en prisbelønnet renovering 
og forbedring i afdelingen Sorgenfrivang II netop 
gennemført. Indsatsen er så imponerende og om
fattende, at det er naturligt at se på, hvordan det har 
været muligt?

Om den almene sektor
I en udgivelse fra Dansk Arkitektur Center ”Dan
marks almene boliger”, fra 2012 skrev tidligere 
minister Hans Engeil under overskriften ”En vigtig 
del af den danske model”.

”Almene boliger i Danmark er landets største 
folkebevægelse. Boligbevægelsen har flere med
lemmer end de politiske partier, græsrodsorgani
sationer, klubber og foreninger tilsammen. Den 
almene boligsektor er ikke bare i dansk perspektiv 
en succeshistorie, men kan måle sig internationalt. 
Ikke engang vore nordiske nabolande Sverige og 
Norge kender præcis samme model.

Gennem mere end 150 år er det lykkedes at op
bygge et boligsystem baseret på beboerdemokrati 
og udstrakt selvregulering. Et system, hvor der er 
skaffet gode og sunde boliger til et milliontal af 
almindelige mennesker. I dag dækker den almene
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sektor omkring 20 % af boligmarkedet, men skal 
løse 100 % af den boligsociale opgave. På den 
måde er den almene sektor blevet et uundværligt 
led i ’den danske model’, som kendetegnes af sam
arbejde, socialt ansvar og folkeligt fællesskab. Og 
hvad skulle politikerne gøre uden den almene sek
tor? Svaret findes ikke”.

Sektoren styres af Folketinget, der periodisk 
indgår boligaftaler og boligforlig. Fra Hans Engelis 
artikel citeres videre: ”1 boligaftalen i 2010 mellem 
VK-regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folke
parti blev det fastslået, at ”den almene sektors for
mål er at løse boligsociale opgaver. Det skal ske 
ved, at sektoren stiller passende boliger til rådig
hed for alle med behov herfor til en rimelig husleje 
samt tilvejebringer velfungerende boligområder 
med mangfoldighed og trivsel. Som led heri skal 
tendens til ghettoisering modvirkes så effektivt og 
i så vidt omfang som muligt. Beboerne skal inddra
ges i driften og boligorganisationerne skal drives 
effektivt og forsvarligt. Endelig skal nybyggeriet 
opføres i god kvalitet, og boligerne skal løbende 
vedligeholdes og moderniseres, så de lever op til 
nutidige krav til boligen, således at den almene bo
ligsektors konkurrenceevne styrkes.”

Hallo, det var ellers noget af en mundfuld. Den
ne politisk fastsatte og meget ambitiøse målsæt
ning er siden fastholdt i efterfølgende boligforlig, 
som heldigvis er fulgt op af aftaler blandt andet 
vedrørende økonomi, omfanget af renovering og 
nybyggeri, som i de kommende mange år fortsat 
vil gøre den almene sektor til en meget stærk og 
vigtig aktør på det danske boligmarked.”

Hvordan finansieres aktiviteterne? Her spiller 
Landsbyggefonden en helt afgørende rolle.

Om Landsbyggefonden
Landsbyggefonden er de almene beboeres frivær- 
di. For fremfor at nedsætte låneydelsen i afdelin
gernes huslejebudgetter, når de oprindelige lån til 
at opføre boligerne er færdigbetalt, fortsætter lejer
ne med at betale ydelsen - den bliver blot overført 
til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden er med 
andre ord de almene beboeres fælles sparebøsse, 
men hvad bruges Landsbyggefondens midler til?

Da fonden etableredes i 1976 var formålet at 
fremme selvfinansiering af nye almene boliger. 
Dette formål er gennem årene blevet ændret fle
re gange. Statens forcering af de industrialiserede 
byggemetoder viste sig i løbet af 80’eme at føre 
til omfattende byggeskader. Især de mange flade 
tage og de udvendige betonkonstruktioner har om
fattende mangler. Staten oprettede i 1986 en Byg
geskadefond men trak sig ud af finansieringen af 
afhjælpning af byggeskaderne ved i 1991 at over
føre opgaven til Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden fik også andre opgaver. I 
1976 advarede en boligpolitisk hvidbog om, at al
mene bebyggelser er ved at udvikle sig til bosteder 
for beboere, der befinder sig på laveste trin i det 
sociale hierarki. I 1984 nedsattes Winther-udvalget 
med borgmester John Winther Frederiksberg som 
formand. Rapporten konkluderede i 1985, at den 
almene boligsektor var gået fra at være leverandør 
af kvalitetsboliger til alle til at sikre boliger til de 
svageste grupper i samfundet. Winther-udvalget
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påpegede, at der ikke var én årsag til problemerne i 
de udsatte boligområder, men at der var tale om et 
samspil af sociale, økonomiske og fysiske proble
mer, og boligområderne blev defineret som sam
spilsramte. Landsbyggefonden blev den væsentlig
ste finansieringskilde til en meget omfattende bred 
indsats med renoveringer og forbedringer samt i 
samarbejde med kommunerne en række sociale 
initiativer i de samspilsramte bebyggelser.

Op gennem 1990’eme fokuserede politikerne på 
den stigende koncentration af etniske minoriteter i 
de almene boligområder. Både politisk og i den of
fentlige debat bredte der sig en opfattelse af, at et 
boligområde med mange etniske minoriteter kunne 
fungere som en slags integrationsmaskine. I 1994 
fik Landsbyggefonden opgaven at medvirke til at 
løse denne opgave sammen med stat og kommuner.

I 00’erne bredte der sig en erkendelse af, at det 
ikke var lykkedes. I 2004 blev en strategi for ghet
toerne vedtaget, der siden med flere justeringer har 
ført til den parallelsamfundspakke (ghettoplan), 
der 2018 blev vedtaget i Folketinget.

Som nyudnævnt boligminister den 27. juni 
2019 var det Kaare Dybvad (A), som stod i spidsen 
for realiseringen. Planen omfattede blandt andet, at 
15 almene boligområder skulle nedrive, ommærke, 
sælge eller på anden vis nedlægge op imod 60 % af 
familieboligerne.

”Jeg er i gang med at læse de helhedsplaner, der 
er udviklet for de 15 områder. Opgaven er taget al
vorligt i både boligorganisationer og kommuner,” 
sagde Kaare Dybvad. ”Der er nogen, der advarer 
imod vandsengseffekten og andre mulige proble

mer. Jeg vil gerne have vandsengseffekt. Ideen er 
jo netop, at problemerne ikke skal være samlet ét 
sted,” sagde han.

Fra i 1976 at skulle bidrage til finansiering af 
alment nybyggeri blev Landsbyggefonden, de al
mene lejeres sparebøsse, udviklet til at være cen
trum i samarbejdet med kommunerne om løsning 
af Folketingets ambitiøse målsætning for den al
mene sektor.

Kommunens samarbejde med LAB og de 
øvrige almene boligorganisationer
I 2009 vedtog Folketinget nye regler for tilsynet 
med de almene boligorganisationer - den såkald
te styringsreform. Det overordnede formål var at 
styrke indsatsen i boligområderne for på den måde 
at skabe værdi for boligorganisationens beboere og 
kommunens borgere.

Med reformen indføres en styringsdialog med 
henblik på at sikre et tættere samarbejde mellem 
kommune og boligorganisationer og skabe fælles 
målsætninger for boligorganisationerne, boligaf
delingerne og beboerne, herunder fælles målsæt
ninger for den boligsociale indsats.

Jacob Lundgaard, juridisk medarbejder i kom
munen med ansvar for det juridiske tilsyn med bo
ligorganisationerne, fortæller med en vis stolthed, 
at Lyngby-Taarbæk Kommune allerede omkring år 
2000 på borgmester Ørnskovs initiativ havde star
tet årlige kontaktudvalgsmøder med boligorgani
sationerne i kommunen: ”Jeg er lige ved at tro, at 
lovgiverne ovenikøbet har kigget den her vej ud for 
at finde ud af, hvad man gjorde her”.
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De årlige kontaktudvalgsmøder ”har været et 
vældigt godt instrument til at koble de forskelli
ge ting sammen. Hvad vil boligorganisationerne, 
hvad vil kommunen, og hvordan får man de ting til 
at harmonere, det er et fantastisk instrument.”

Fra 2011 holdes årligt i november måned sty
ringsdialogmøder med Jacob Lundgaard som refe
rent. Når referaterne er godkendt hos mødedelta
gerne, kan de læses på kommunens hjemmeside.

Til møderne udarbejder boligorganisationerne 
en styringsdialograpport. Landsbyggefonden har 
stået for udvikling af rapportens indhold og vare
tager administrationen af det samlede, digitalisere
de dialogmateriale. Den enkelte boligorganisation 
udfylder en ”selvangivelse” om, hvordan det står 
til med økonomien, behov for renoveringer, vedli
geholdelsen, boligsociale forhold, huslejer, vente
lister, driften mm. Endvidere vurderes, hvordan det 
er gået med sidste års aftaler, og hvilke der ønskes 
indgået i år.

I afsnittet om Sorgenfrivang II berøres vigtig
heden af det tætte samarbejde mellem kommune 
og boligafdeling for at sikre det bedst mulige so
ciale miljø for beboerne. Et værktøj, der kan tages 
i anvendelse, er en central mulighed for styring, 
nemlig den såkaldte fleksible udlejning. Jacob 
Lundgaard forklarer: ”Kommunen og boligorgani
sationen kan som supplement til den almindelige 
udlejning og kommunens anvisningsret på 25 % 
beslutte at justere beboersammensætningen i den 
enkelte afdeling for eksempelvis at modvirke uhel
dige, sociale udviklinger. Som eksempel er kom
munens anvisningsret i Sorgenfrivang II 15 % og 

kvoten til fleksibel udlejning 30 %. De resterende 
55 % er fordelt med 25 % til den interne venteliste 
(oprykningsventelisten) og 30 % til den eksterne 
venteliste (borgere der ikke i forvejen bor alment)”.

Jacob Lundgaard opfordrer interesserede til at 
søge detaljerede oplysninger om udlejningen i de 
enkelte boligafdelinger på boligorganisationernes 
hjemmesider. ”Alt er tilgængeligt, der er i dag fuld 
offentlighed om ventelister og tildeling af boliger 
netop for at modvirke rygter og forskelsbehandling 
eller ligefrem snyd”

Sorgenfrivang 1

Grønnevej 250-288, Løvgaardsvej 1-15, 
Abildgårdsvej 2-30, Ligustervænget 2-24 
Opført: 1953
Antal boliger: 307 (24.850 m2) 76 garager 
(1.167 m2)
Boligerne varierer fra 1 vær. (46 m2) til 3 
vær. + 2 kamre (127 m2), dog 130 med 2 
vær. + 1 kam.
Bygherre: Lyngby almennyttige Boligsel
skab (LAB)
Arkitekter: Knud Thorball & Magnus
Stephensen, Johs. & Aage Paludan
Ingeniør: Birch & Krogboe
Havearkitekt: Ingwer Ingwersen

Sorgenfrivang I er en attraktiv og traditionel blok
bebyggelse omgivet af villakvarterer og Sorgenfri
vang II på den anden side af Grønnevej. Generelt 
var materiale- og arbejdskraftsituationen ved op-
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Sorgenfrivang I. Foto Annette Hartung.

førelsen stærkt forbedret i forhold til situationen i 
efterkrigstiden, hvorfor LAB valgte at opføre Sor
genfrivang I i en meget høj standard sammenlignet 
med andre af datidens bebyggelser, hvilket ikke 
mindst skyldes de ansete arkitekter. Alle lejlighe
der blev forsynet med altaner, og den del af bebyg
gelsen, der især er beregnet til unge og ældre, har 
et altanganghus.

Parkanlægget er anlagt med træer, grønninger 
og stier, og det vedligeholdes med stor pietet af 
personalet og beboerrepræsentanter. Sorgenfrivang 
I ligger i umiddelbar nærhed til butikstorv, kirke og 
station.

Ulla Buchwald Larsen og Ernst Longfors, der 
hhv. er Sorgenfrivang I’s kasserer og formand for
tæller om beboelsen. ”Det er ikke et sted, man ger-
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Beboerhuset fra 2000. Foto Annette Hartung.

Foto Annette Hartung.

ne flytter fra, en stor del af beboerne har boet her i 
mange år.” Ernst har boet her i 43 år: ”Det er et dej
ligt byggeri, og man ser på noget grønt alle steder. 
Jeg kender hver en sten, jeg startede her som gård
mand, så blev jeg varmemester, og til sidst blev jeg 
ejendomsmester. Nu er jeg gået på pension.” Ernst 

og hans kone blev kaldt Troldefar og Troldemor af 
børnene,” fortæller Ulla.

Ulla har næsten en lige så lang historie i bebyg
gelsen. ”Det er 41 år siden, jeg flyttede ind, men 
jeg kendte allerede stedet som barn. Min farfar var 
murer, han har været med til at bygge både det her 
og højhusene. Som barn blev jeg slæbt med herud 
for at se, hvad min farfar lavede. Og så ender jeg 
her,” siger Ulla og ser ud til at have det fint med 
det.

Hele Sorgenfri er præget af, at området er be
bygget over en kort årrække, unge familier er flyt
tet til, og når deres børn er flyttet hjemmefra er for
ældrene blevet boende. Da Ernst flyttede herud i 
1965, var der flest børnefamilier: ”Der var 32 børn 
i vores blok med fire opgange. Da de var vokset op, 
var der efter nogle år flest ældre mennesker, og her 
skete ikke så meget.

Vi fik så et gevaldigt løft med beboerhuset, og 
vi fik igen meget mere at gøre med hinanden.” Be
boerhuset blev indviet i år 2000, og det er som om,
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Ulla Buchwald Larsen og Ernst Longfors med et af 
Erik Kjølholts billeder i baggrunden. Foto Susanne 
Bisgaard.

det altid har været her. Arkitektonisk adskiller det 
sig ikke fra resten af beboelsen. Vi sidder i et stort 
rum, der går højt op i kippen. Der er farveglade bil
leder på væggene af maleren Erik Kjølholt, ”Han 
boede her i bebyggelsen, og vi er meget glade for 
hans billeder,” siger Ernst.

Når man går rundt i beboelsen er det påfalden
de, hvor smuk og velholdt der er. Bliver der slet 
ikke malet graffiti? ”Vi fjerner det med det samme, 
så det appellerer nok ikke til ophavsmændene at 
fortsætte. Det er trygt at færdes her både i kældre 
og opgange. Når vi skal renovere, regner vi med at 
fortsætte med de åbne indgangsdøre til trappeop
gangene.”

”Sorgenfrivang II er blevet renoveret og har 
fået et gevaldigt løft. Vi skal også renoveres inden 
for en årrække. Det bliver naturligvis dyrt, men vi 
henlægger til renoveringen med en huslejestigning 

på 3,99 % pr. år, så beboerne kan vænne sig til 
stigningen. Alt hvad vi foretager os, sparer vi op 
til. Sidste år satte vi nye vaskemaskiner ind, det 
er penge vi har, det berører ikke huslejen. Det bli
ver accepteret, fordi vi har forklaret, hvorfor vi gør 
det,” fortsætter Ulla.

”En gang om måneden fra september til april 
holder vi bankospil for vore egne og Sorgenfrivang 
Il’s beboere i lokalerne,” fortsætter Ulla. ”Det er 
godt besøgt, der kommer 60-100 personer hver 
gang. Så har vi en meget populær juletræsfest, hvor 
vi sidste år pakkede 60 gaver ind til beboernes børn 
og børnebørn. Vi får at vide, hvad barnet hedder, 
om det er en dreng eller en pige, og hvor gammelt 
det er, og så køber vi ind. Vi har også julemand og 
et kæmpestort juletræ helt op i kippen.

Det er en begivenhed, der fylder meget. Børne
ne snakker om hele året, at de til jul skal herop til 
julemanden og have en julegave. Vi har også ju
letræ udenfor. Der kommer ligeså mange til vores 
fastelavnsfest. I vores kælderlokaler har vi et me
get velbesøgt kondirum og en billardklub. Vi har 
en grillplads med 3-4 grill, hvor man kan gå ned 
og sætte sig.

Vi har engang haft en maddag en gang om må
neden, hvor man kunne komme og spise to retter 
mad for kr. 50. Det gjorde meget for sammenhol
det. Førhen var der opgange, hvor man dårligt hil
ste på naboerne, men når man sidder og spiser ved 
siden af hinanden, er det nemmere at lave andre 
aftaler om at mødes. Til jul blev der lavet flæske
steg og i januar var det gule ærter, det var en helt 
fast tradition. Fællesspisningen er desværre sat på
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pause, for nogle af kokkene blev syge, så til sidst 
var vi kun tre, og det er for lidt,” siger Ulla.

”Vi har altid følt et fællesskab med Sorgenfri
vang II, som er en del større end os med 425 le
jemål. Børnene har gået i skole med hinanden, og 
de kommer på hinandens legepladser. Vi taler me
get sammen i bestyrelserne og holder fælles jule
frokost.” Ulla og Ernst er tydeligvis ildsjæle, der 
identificerer sig med det sted de bor. De bruger tid 
og kræfter på deres arbejde i bestyrelsen og yder 
en stor indsats for at styrke tilbuddet til forskellige 
aldersgrupper. I alt hvad de to fortæller, fornemmer 
man ønsket om at styrke sammenhængskraften i 
stedet for at så splid.

Det er dog et grundvilkår i enhver bebyggelse, 
at der er forskellige interesser, som bl.a. kommer 

til udtryk gennem en diskussion, fx om hvor meget 
man må larme. Ligeså ville det næsten være una
turligt, hvis der ikke var grupper i Sorgenfrivang 
I og II, som anså dem på den anden side af gaden 
som ”de andre”. Heldigvis kan spørgsmålet, om 
dem ”derovre” besvares mere positivt efter de to 
bebyggelser er kommet under den samme meget 
populære ejendomsledelse, som nogle gange kom
mer næsten, før de bliver tilkaldt for at skifte en 
pakning og fyrer også gerne en frisk bemærkning 
af,” fortæller Ernst og Ulla.

En eftermiddag om ugen bliver her spillet whist 
med en 12-18 stykker. Samme dag som whistspil- 
leme slår i kortene, mødes den kreative gruppe om 
formiddagen. Der serveres kaffe og småkager, mens 
strikkepindene klirrer og snakken går om løst og
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Strikkegruppen. Foto Susanne Bisgaard.

Den dag spækhuggeren landede. Kunstneren er Me
stertræ Kulturhåndværk v/Henrik C. Andersen. Foto 
Susanne Bisgaard.

fast. En deltager fortæller: ”Min søn siger, du snak
ker nok mere, end du strikker, for jeg mangler snart 
nogle sokker”. Et emne på dagens møde var nyer
hvervelsen i bebyggelsen, Hvalen Valborg, som iv
rigt blev diskuteret: ”Jeg så den, da jeg gik herover, 
jeg troede det var en flyver, der var landet.” ”Hvorfor 

skal det være en hval. Jeg tænker på stedet, hvor vi 
bor, det har da ikke noget med hvaler at gøre. Det 
kunne jo lige så godt være en kronhjort.”

En deltager var ikke glad for udsigten til at hvalen 
blev alt for populær. ”Jeg tror ikke, jeg får så meget 
glæde af altanen, når børnehaverne i flok kommer 
herover. Så må jeg sætte nogle ørepropper i.”

Det kan altså være en balanceakt at tilgodese de 
forskellige behov i bebyggelsen. En gruppe ønsker 
ro og fred, helst vil man ikke høre børnene. Andre 
synes, der sker alt for lidt på de grønne områder i 
bebyggelsen.

”Vi har dog i det hele taget ikke de store pro
blemer her. Der er selvfølgelig nogle gange børn, 
der er lidt højrøstede, og enkelte beboere, der sy
nes, det kan være en belastning. Vi har boet her så 
længe, så vi kan huske, at nogle af dem der i dag er 
utilfredse over larmen, de havde selv engang børn, 
der larmede,” fortæller Ernst og Ulla.

Den allerførste ejendomsleder her var den klas
siske vicevært, børnene måtte fx ikke spille fod
bold, indtil vi holdt en afstemning om det. Så var 
det i orden, og der blev indkøbt mål. For nylig 
syntes nogle beboere, der var lidt rigelig aktivitet 
omkring målene, og vi indkøbte nogle mindre fod
boldmål. Der gik dog ikke mere end 8-10 dage, så 
havde vi fået de gamle mål igen, for børnefamilier
ne savnede dem. Faktisk er det kun en times tid om 
aftenen, der er nogen, der løber og spiller fodbold. 
Om dagen er de ikke hjemme, og når de er det, sid
der de tit hjemme og spiller på computer.”

Antallet af legepladser afspejler mængden af 
børn. Da der stadig var mange børn i bebyggelsen
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De omstridte fodboldmål. Foto Annette Hartung.

var der flere legepladser, nu er der kun en. Der er 
dog ved at ske et generationsskifte. En ung mor til 
to små børn, Camilla Bøtcher synes: ”1 vores op
gang er vi heldige med beboerne. Vi bor på tredje 
sal, og i stueetagen tager de det med at smil, at de 
kan høre vores børn løbe i stuerne. Heldigvis sover 
mine børn kl. 19.

De grønne områder er lækre, i bebyggelsen er 
vi enige om, det er smukt, men der er ingen, der 
sætter sig ud midt på græsplænen og soler sig. Hvis 
græsplænerne blev inddelt i nogle mindre områder, 

ville det gøre det mere hyggeligt. Jeg er blevet op
fordret til at deltage i en bedre planlægning af lege
pladserne, det synes jeg, vi trænger til.

Her er en høj grad af social kontrol,” fortsætter 
Camilla, ”og det kan både have fordele og ulemper. 
Det er en fordel, fordi vi ved, hvem der hører til og 
ikke hører til. Vi kender hinanden og kan ringe på, 
hvis der opstår et problem. Det bliver en ulempe, 
når der er nogen, der står på spring for at fortælle 
én, hvordan det skal være. De ældre har tit svært 
ved at acceptere de unge, der flytter til, og de unge
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har ikke tid til at deltage i bestyrelsesmøderne for 
at gå ind i kampen. Det giver sig fx udslag i vaske
reglerne. Vi må i hverdagen kun vaske til kl. 20 og 
i weekenden til kl. 17, og det gør det meget svært at 
nå, når vi også skal tage os af vores børn. Om nogle 
år er der sikkert blevet så mange flere unge her, så 
vi får mere indflydelse.

Camilla Bøtcher i entrédøren. Trappeopgangene er i 
sig selv et studie værd. De er malet i samme mønster 
men i forskellige farver. Foto Susanne Bisgaard.

Sorgenfrivang II

Grønnevej 247-261
Opført 1957-59
Antal boliger: 428, 38 m2-130 m2
Antal etager: 15 
Bygherre: Lyngby almennyttige Boligsel
skab (LAB)
Arkitekter: Knud Thorball & Magnus Ste- 
phensen, Johs. & Aage Paludan 
IngeniOr: Birch & Krogboe
Oprindelig Havearkitekt: J. Palle Schmidt & 
Malene Hauxner

ET BYGGERI FOR SKIBSREDERE 
To ældre damer sidder i S-toget og ser på 
Sorgenfris nye højhuse: „Det der, det er kun 
for skibsredere, det er så dyrt!“ Historien for
tælles af Birthe Rasmussen, der flyttede ind 
i Sorge nfrivang II i 1960. Faktisk mente hun 
og hendes mand, at højhusene lå langt over 
deres standard. Familie og venner mente, at 
det var sindssygt at betale så høj en husleje. 
Birthe fortæller om oplevelsen af at flytte ind 
et meget fint sted: „Det var helt ufatteligt. 
Kommunaldirektøren boede her. Nogle år 
senere flyttede Ole Harkjær, tidligere borg
mester i Lyngby-Taarbæk ind og blev vores 
nabo.

Der var en receptionsforstander, som be
stemt ikke havde smuds på tøjet, vi havde
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stor respekt for personalet. Her var et tv- 
rum, der var telefonboks, dengang havde vi 
hverken fjernsyn eller telefon. Man kunne 
indlevere tøj til vask og strygning, og der 
var noget, de kaldte netvask til bleer for dem 
med små børn. Vi kunne hente og betale det 
nyvaskede tøj næste dag.

Så var der vaskeriet, det var sandelig ikke 
en tilfældighed, hvordan det foregik, alle 
havde respekt for fru Kristensen, det var den 
daværende ejendomsleders kone, en meget 
skarp dame. Man skulle ringe ned for at be
stille en to timers vasketur. Når jeg som 27- 
årig kom med mit lille barn og mit vasketøj 
og mødte de veletablerede fruer, der var gift 
med en højesteretssagfører, en professor på 
Rigshospitalet, en advokat - ja, de der fine 
damer kom med deres meget flotte broderede 
duge, som de snakkede meget om, så stod jeg 
lidt måbende og lyttede til, hvad de talte om.“

Kollektivbebyggelsen Sorgenfrivang II er en af 
efterkrigstidens mest idérige og progressive al
mennyttige boligbebyggelser. Projekteringen af 
byggeriet tog sin start i begyndelsen af 1950’eme. 
Kommunalbestyrelsen foretrak en lav/tæt bebyg
gelse på arealet, men det forretningsførende sel
skab, Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB), 
under ledelse af arkitekt MAA, direktør Erling 
Knudsen, overbeviste kommunalbestyrelsen om, 
at højhuse var det rigtige.

I dag efter renoveringen fremstår Sorgenfrivang

Plaketten foran receptionen i Sorgenfrivang II, der 
viser, at byggeriet er prisbelønnet af Lyngby-Taarbæk 
Kommune i 1959. Foto Susanne Bisgaard.

II i det ydre lige så smukt, som det gjorde, da det 
var nybygget. De gule altaner harmonerer med 
det gule murstensbyggeri overfor. De nyplantede 
spidsløn, som også står foran Sorgenfrivang I og 
Hummeltofteskolen, er ved at finde rodfæste og 
bedene vokser til med storkenæb, løvefod, stran
dasters, høstanemone og meget mere til glæde for 
bier og mennesker.

Der er sket meget siden de tre huse stod færdige, 
og i et forsøg på at følge sporene tilbage til den før
ste tid, har vi talt med Jan Hjorth, der sammen med 
sine forældre var de absolut første beboere i Sor
genfrivang II. Hans far blev som 27-årig bebyggel
sens første varmemester og siden ejendomsmester. 
Familien flyttede ind i nr. 259,1,3, og indflytnings
rapporten er dateret 15.9.1957. ”Jeg var 1 år og 11 
måneder og meget aktiv, der var ingen gelændere, 
ingen døre i elevatorerne, der var ingen fast strøm i
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Sorgenfrivang IVs før
ste varmemesterpar: 
Anne Lise og Niels 
Karl Kristensen.
Foto Familiearkiv.

Niels Karl Kristensens 
eksamensbevis med 
gennemsnitskarakteren 
mg+.
Foto Familiearkiv.

lejligheden, der var et kabel fra byggepladsen, min 
mor var rædselsslagen!

Fra DABs side havde man ikke gjort sig klart, 
hvor stor opgaven reelt var. Da det blev vinter før
ste gang blev det klart, at ene mand med kost og 
skovl mod sneen ikke rakte, når fortovet skulle 
holdes rent for offentlig adgang. Min mors indsats 
rakte langt ud over hendes ansættelse som med
arbejder i vaskeri og rengøringscentral. Hun var i 
mange henseender viceværtsafløser, idet det ofte 
var hende, som gik til hånde med at udlevere nøg
ler fra receptionen, formidle beboerhenvendelser 
osv., især i de unge år, ligesom hun de første 1-2 år 
var den eneste medarbejder far havde til at hjælpe 
sig med ejendommens drift.

Efterhånden blev der ansat yderligere fire mand, 
ligesom der kom flere tekniske hjælpemidler.”

Driften og Kollektivbebyggelsen
”Vi skelnede meget mellem kollektivbebyggelsen 
og driften af huset,” fortsætter Jan Hjorth, ”Min 
far stod for driften, og fru Vindahl, en dame med 
stil, stod for Kollektivbebyggelsen, som også hav
de mange funktioner at varetage. Bl.a. var der fire 
hotelværelser i 255, 1., de var indrettet med Arne 
Jacobsen møbler, der var vaskeriet og receptionen. 
I 50’eme var det ikke almindeligt at have tele
fon, men man havde udviklet et sindrigt system, 
hvor folk udefra kunne ringe til receptionen på tlf. 
852366 og bede om at tale med fru Hansen i 247 
på 14. Receptionisten kendte tit stemmerne, så da 
hun hørte datterens stemme, havde hun allerede 
rakt hånden ud og trykket på fru Hansens knap, der

142



Boligområdet Sorgenfrivang

var forbundet til dørtelefonen: ”Der er en samtale 
til Dem, har De tid?”- ”Jeg kommer ned med det 
samme,” og til datteren: ”Deres mor kommer med 
det samme, ring tilbage om 10 minutter.”

Så fragtede fru Hansen sig ned med elevatoren 
og hen igennem gangen og stod klar, da telefonen 
ringede igen og kunne stilles over til en af de to 
bokse. Der var også tre nøglekarruseller, én pr. 
blok, med 14 rækker og 9 båse i hver række. I star
ten havde stort set hver eneste bolig en nøgle hæn
gende, personalet vidste udmærket, hvem der måt
te få nøgler, og hvem der ikke måtte. Senere blev 
det ført til protokols, hvem der måtte få en nøgle, 
og endnu senere hvem der absolut ikke må få en 
nøgle i rengøringscentralen havde man tre damer 
ansat, som beboerne kunne booke til rengøring, en-

Det var en telefon som denne, der sad i Fru Hansens 
lejlighed. Det var både en dørtelefon, og der kunne 
ringes op fra receptionen. Denne telefon sad i Inger 
Otts lejlighed, indtil den forsvandt med renoveringen. 
Foto Theresia Præstegaard.

ten efter behov eller som fast hjælp hver uge. Der 
var en til stedet specialdesignet rengøringsvogn, 
som var nem at manøvrere rundt med.” Jan Hjorth 
læser op fra cirkulæret fra 1958: ”Denne funktion 
sikrer beboerne rengøring af uddannet personale, 
der selv medbringer alle rekvisitter bl.a. støvsu
ger, bonemaskine, rengøringsmidler og bonevoks. 
Rengøringen kan omfatte såvel daglig rengøring 
som særlige arbejder fx strømpevask, pasning af 
blomster under bortrejse og hovedrengøring. End
videre vil man være villig til at yde assistance ved 
servering eller madlavning. Centralen ledes af en 
oldfrue, og egentlig fast personalestab er under 
opbygning. Det bemærkes, at rengøringscentralen 
ikke kan påtage sig ansvar for hændelige skader. 
Beboere, der måtte ønske det, kan i øvrigt leje bo- 
nemaskiner og støvsugere. Vederlag for benyttelse 
af centralen er foreløbigt fastsat: almindelig rengø
ringshjælp med rekvisitter kr. 3,60 pr. time, serve
ring kr. 3,50 pr. time, hjælp til madlavning kr. 4,00 
pr. time, leje af bonemaskine og støvsuger kr. 1,25 
pr. påbegyndt time.”

Restauranten
”Jeg kan huske, der boede en pensioneret dommer, 
han var en meget høj, statelig herre, altid i tredelt 
habit, altid slips, han må have været pensioneret i 
mange år,” fortsætter Jan Hjorth, som serverede i 
restauranten. ”Han kom tøffende ned igennem gan
gene med sin frue, han boede helt ude i 247. Hver 
dag kl. 18 gik de igennem døren til restauranten, de 
havde et fast bord, og jeg startede altid med at ser
vere et par glas og noget vand. Så ville dommeren
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Restauranten i Sorgenfrivang II, hvor alt var arkitekt
tegnet. Restauranten lukkede i 1980’erne.

gerne se spisekortet, naturligvis - det var ikke, for
di han ikke kunne det udenad, det blev aldrig lavet 
om, han sad længe og læste. Han spurgte, hvad da
gens ret var, og så bestilte han dagens ret, undtagen 
når det var stegt lever, der var to dage om året, hvor 
de bestilte noget andet. Der var også udeservering 
i restauranten. De franske trådmøbler står stadig 
udenfor. Vi bar dem ned i kælderen hvert år, og af 
og til malede vi dem.”

En helt imponerende menu med 42 retter fra 
10. juli 1968 byder fx på
16 friskkogt hummer med mayonnaise, ci
tronsnitter, ristet brød og smør*
Timbale Montmartroise, timbale fyldt med 
ragout af champignons med stegte fiskefilet- 
ter, butterdejssnitter, citron og hvidvinsauce*
Isanretning de luxe, vanille parfait med hal
ve skiver ananas og pyntet med flødeskum, 
kandiserede violblade og reven chokolade
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SORGENFRIVANG II - 
PÅ GODT OG ONDT
I anledning af DABs 25 års jubilæum i 
1967 udsendte tidsskriftet ARKITEKTEN, 
der udgives af Danske Arkitekters Lands
forbund, et særtryk om DABs virksomhed. 
Heri betegnedes Sorgenfrivang II på godt og 
ondt som et pionerarbejde. Godt med hen
blik på udbuddet af omfattende kollektive 
og individuelle serviceydelser. Fx udsty
redes lejlighederne med små køkkener, da 
en del af idégrundlaget var fællesspisning. 
Ondt henføres til højhuset dels i forhold til 
omgivelserne dels som boligform. De væl
dige byggeklodser fratager landskabet dets 
intimitet, og man føler sig overbegloet af 
de tre højhuse, når man færdes i bydelen. 
Boligformens indvirken på familier og det 
enkelte menneske var dengang - og er vel 
stadig - til diskussion og genstand for psy
kologer og sociologers interesse. Så vidt i 
henhold til ARKITEKTEN.

I dag hersker der ikke megen tvivl om, at 
høje bygninger giver store udfordringer med 
hensyn til vind og skygge. Arkitekt Jan Gehl 
har forsket i de negative vindforhold, idet 
den fremherskende vestenvind giver proble
mer med turbulens både på øst- og vestsiden 
af de høje bygninger.

En hyppig gæst i restauranten var Inger Ott med 
sin familie: ”Børnene elskede at spise i restauran

ten, den var elegant og hyggelig med masser af 
farver, arkitekttegnet fra dørhåndtaget til stolene. 
Selvfølgelig var det dyrere at spise i restauranten 
end hjemme, vi var jo fem, men man kunne købe ti 
madbilletter og få rabat. Vi kunne også ringe derned 
og bestille dagens ret, som var slået op i elevatoren. 
Hvis det var noget børnene ikke kunne li’ som fx 
gule ærter, så kunne man få noget andet i stedet.”

Kollektivtanken, der forsvandt
”Jeg flyttede herfra i 1976, og indtil da var det et 
godt sted at bo,” fortæller Jan Hjorth. ”Min mor 
peb lidt nogle år senere, der skete en stor udskift
ning af klientellet, og der var en periode, hvor det 
ikke var så spændende at være her. Folk opførte sig 
anderledes, bygningen kunne ikke få lov at være 
i fred, udeområderne kunne ikke få lov at være i 
fred. Det var også i den periode far fik øretæver, 
fordi han prøvede at regulere adfærden. Han var 
sygemeldt i nogle dage, og så gik han på arbejde 
igen med blå mærker og blå øjne og sådan noget. 
Det var nogle store rødder, det skete flere gange.”

Hvad var der sket? I afsnittet om DAB og LAB 
beskrives, at 1980’eme var præget af en økono
misk krise, og i 1984 konkluderer det såkaldte 
Winther-udvalg, at den almene boligsektor var gået 
fra at være leverandør af kvalitetsboliger til alle, til 
at sikre boliger til de svageste grupper i samfundet. 
Kritikken af montagebyggeriemes arkitektur og de 
sociale problemer førte til et nyt syn på forstæder
nes byggerier. Fra at have været synonymt med det 
gode boligliv blev livet i forstædernes etageboliger 
i stigende grad stigmatiseret.
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Efter den store renovering blev afsluttet i 2019, blev 
haveanlæggene blandt andet plantet til med høstane
mone, høstasters og solhat. Foto Susanne Bisgaard.

Problemerne ramte også Sorgenfrivang II, hvor 
kollektivtankens idealer led et knæk. Birthe Ras
mussen fortæller: ”Der kom et skred i samfundet 
til noget mere antiautoritært, og graffitibølgen be
gyndte. Det var en stor overgang fra dengang de 
søde damer i vaskeriet snakkede om deres brode
rede duge.

Vi havde haft aflåsning af yderdørene, men det 
blev mere og mere almindeligt, at folk sparkede 
glasset i dørene ind, når de ikke kunne komme ind, 
så opgav man aflåsningen, det var også dyrt, at få 
repareret dørene. Så blev Poul Kjærholm møbler
ne stjålet lidt efter lidt. Vi overværede det sidste 
tyveri. En aften da vi kommer hjem og venter på 
elevatoren, min mand med vores yngste på armen, 
jeg med vores ældste i hånden, så bremser et stort 
dollargrin op udenfor, to unge mænd løber ind, ta
ger det sidste marmorbord og forsvinder.

En overgang var her ret meget graffiti, og lam
perne i gangene var tit revet ned. En søndag mor
gen skulle jeg købe morgenbrød, og hele gangen 
var totalt malet til. Så sagde jeg til min mand, nu 
flytter vi altså, det her kan jeg ikke holde ud. Vi 
var ude at se på huse, men vi havde jo det her store 
spisebord, som vi er så glade for, det kunne ikke 
være i de huse, vi så på, så det blev ikke til noget.”

En dygtig ejendomsledelse kan rette op på me
get, og da der kom en ny formand, besluttede den 
daværende bestyrelse, at man ikke ville finde sig i 
hærværk. En indendørsarkitekt kom med forslag til 
dekoration af gangene, de var helt hvide og indbød 
åbenbart til, at de skulle dekoreres med graffiti. De 
blev nu malet med blå og lilla bølger. Ved samme 
lejlighed blev altanerne blå efter en beboerafstem
ning.

Derudover sørgede man for, at bare der kom det 
mindste tag, altså en graffitisignatur, blev den øje
blikkeligt fjernet. Det virkede, graffitien forsvandt. 
Man fik ikke gjort nogen ansvarlig, det kan være 
nogen, der kom udefra, men man havde sine mis
tanker. Vi fik igen installeret et sikkerhedssystem, 
så man skulle kalde op, før man kunne komme ind, 
ligesom vi, meget mod min vilje, fik videoovervåg
ning, men jeg har måttet erkende, at det var nød
vendigt.”

Mere end et tag over hovedet
Der er mange indlysende svar på, hvad en bebyg
gelse er, fx ”et tag over hovedet”. Den skal også 
yde sikkerhed mod omverdenen. I Sorgenfrivang 
II er der overvågningskameraer og dørtelefoner, så

146



Boligområdet Sorgenfrivang

Forbindelsesgangene mellem højhusene hvor de gode bænke giver rum til en snak. Foto Theresia Præstegaard.

man ikke uopdaget kan komme ind i opgangene. 
Sikkerhedsaspektet kan for nogen være grund nok 
til at ville bo dér. En beboer siger: ”Jeg ønsker ikke 
at bo i et hus, for når det er mørkt, kan jeg ikke lide 
at kigge ud ad vinduerne, når jeg er nede ved jor
den. Derudover er der altid nogen i nærheden, når 
man bor i en beboelsesejendom.”

Der er også en anden form for sikkerhed, nem
lig den, der gør det ukompliceret at bo. Inger Ott 
er over 90 og siger: ”Jeg synes, det er rigtig rart at 
bo her, fordi det er trygt, og jeg kan ringe og sige: 
”Der drypper en vandhane!” ”Jamen så kommer vi 
ikke i morgen, men i dag, og laver det!” Det er en 

tryghed, at de opbevarer mine nøgler, det kan jo 
ske, jeg glemmer dem, så kan jeg få dem i recep
tionen. Selvom det er søndag, så kommer der en 
vagtmand, det koster så kr. 300, og det vil jeg gerne 
give for at få mine nøgler. Jeg kender dem i recep
tionen, og jeg kan altid ringe efter hjælp.

Allan Olsson, ejendomslederen, han er så dyg
tig, venlig og rar, jeg er sikker på, han får ondt helt 
ud i neglene, når det ikke fungerer, for han har så
dan nogle ambitioner om, at vi skal have det godt 
allesammen, og at vi ikke skulle lide under genhus
ningen i forbindelse med renoveringen. Det kunne 
dog ikke helt undgås.” At tingene fungerer godt i
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Inger Ott. Foto Susanne Bisgaard.

bebyggelsen, konkluderer Inger Ott med: ”Ejen
domsfunktionærerne er her i årevis, så det må være 
en god arbejdsplads.”

Naboskaber og fællesskaber
Ud over sikkerhedsaspektet fører bebyggelser også 
til naboskaber, der dog ikke må forveksles med 
fællesskaber, da nogle mennesker ikke bryder sig 
om naboer i det hele taget, og blot ønsker at kun
ne lukke sin dør og få fred. Andre er mere fokuse
ret på den nytteværdi, det giver at være flere om 
at løfte en opgave, hvilket endda kan være forud
sætningen for, at der kan opstå venskaber mellem 
ligesindede, fx i forbindelse med småbørnsforæl
dre, der møder hinanden ved sandkassen, og giver 

hinanden en håndsrækning med børnepasning med 
livslange venskaber til følge. Fællesskaber kan 
også være ældre, der mødes tilfældigt eller aftalt 
til kaffeslabberas, og udover hyggen kan det give 
en fornemmelse af, at der er nogen, der vil lægge 
mærke til det, ”hvis jeg ikke længere er her.”

Fællesskaber
Inger Ott, hvis mor flyttede ind i Sorgenfrivang II i 
1958 kan berette: ”Min mor var ikke sådan en som 
mængede sig, hun var meget tilbagetrukket. Så var 
der én, der hed fru Falck, hun var meget snobbet 
og meget morsom, hun fortalte mange ting, hun var 
ikke bleg for at indrømme, at det ikke var sandt 
alt sammen. Hun så min mor, som var en nydelig 
dame, en lille fin dame. Hun sad en dag på bænken 
på torvet, så kom fru Falck: ”Ja, undskyld jeg spør
ger, er De ikke grevinde?” Der var noget med en 
grevinde fra Frederiksdal Slot, der var flyttet ind i 
en lejlighed i højhuset, så hun tænkte, det var nok 
min mor. Det syntes min mor var vældigt morsomt. 
Denne her foretagesomme dame, hun sagde, hun 
var ved at samle nogle damer, så kunne de snak
ke sammen og besøge hinanden. De var en otte-ti 
stykker, og de inviterede hinanden til middag og 
til te. Så tog de deres fine stel frem og lavede en 
middag til rimelige penge, men serveret på en no
bel måde.”

Fru Falck har sikkert for nogle været lidt an
strengende, på den anden side har hun også været 
en person, der fik tingene til at ske og fællesskaber 
til at opslå. Spørgsmålet er, om arkitekturen også 
kan være med til at skabe fællesskaber?
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Alle tre højhuse er forbundet af en gang, der 
tørskoet bringer beboerne til og fra Sorgenfri Torv 
og stationen. Den kunne have været anlagt som en 
lige gang, der ville understøtte det reproducerba
re i højhusenes facade. I stedet opnår de rytmiske 
spring i linjeføringen en intimitet, der med sin ud
formning svarer til karnapperne i butikkerne på 
Sorgenfri Torv. Vejen går også forbi en bænk, hvor 
hældningen på siddefladen gør, at man falder ind 
i ryglænets perfekte hældning. Samtidig gør bæn
kens højde det nemt at rejse sig. De ens bænke og 
vinkler i hus og på torv gør området genkendeligt 
og trækker samtidig Sorgenfrivang Ils dimensioner 
ned i en menneskelig skala.

”Jeg har tænkt på, at hvis jeg engang vinder 
i lotto og kan købe et stort hus, så håber jeg, 
jeg alligevel bliver boende, for jeg er så glad 
for at bo her.”
Julie Winther, Sorgenfrivang II

Det er i øvrigt de samme bænke, som dem der op
rindeligt stod på Sorgenfri Torv, og den der stadig 
står ved det tidligere bibliotek på Sydtorvet. Arki
tekturen og indretningen understøtter muligheden 
for en snak med naboerne, Inger Ott fortæller: ”Det 
er utroligt hvor lang en samtale jeg kan få, hvis jeg 
møder mine gamle genboer fra før renoveringen, 
så kan vi snakke en halv time.”

Før den sidste store renovering var der en pud
sig detalje med hensyn til, hvem man kendte, og 
hvem man ikke kendte. Elevatorerne stoppede kun

En rutschebanetur på den nye drage udført af Mester
træ Kulturhåndværk v/ Henrik C. Andersen. 1 baggrun
den børnehaven mod nord. Foto Preben Mac.
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på hver anden etage. Dvs. man kendte dem der bo
ede på hhv. lige og ulige etager. Nu kan man kom
me til at følges med hele opgangen i elevatoren, og 
det udvider bekendtskabskredsen.

Vaskeriet har den samme funktion, det er som 
brønden i landsbyen, der bliver mødestedet, fordi 
man skal forbi der. Men vaskeriet kan også trække 
andre til: ”Der er et rundt bord og fire stole, hvor 
folk sidder og snakker sammen. Hvis der sidder en 
og venter på sit vasketøj, så kommer andre til bare 
for at snakke,” fortæller Birthe Rasmussen.

En ung mor med fuld fart på i hverdagen fortæl
ler, at man kan tjekke på hjemmesiden, om der er 
ledige maskiner i vaskeriet, så man ikke går for
gæves: ”Vaskeriet er bare et rart sted at være. Man 
tænker normalt ikke, at det lige er stedet at hænge 
ud, men der er så rent og pænt, der ligger ugeblade 
og særligt de ældre sidder dernede og venter på, at 
vaskemaskinen er færdig,” fortæller Julie Winther.

Selvom arkitekturen set udefra signalerer ensar
tethed, så er bygningens indre liv præget af noget 
helt andet. ”Vi havde besøg af nogle venner, som 
var imponerede over, at de kom ind i en foyer, for 
det er slet ikke som en almindelig opgang” fortæl
ler Julie videre. ”Jeg kan godt li’ mangfoldigheden. 
Fx sidder der tit en mand med et stort hvidt skæg i 
receptionen. Min søn Oscar var lidt bange for ham 
i starten, men han hilser altid, når vi går forbi ham, 
”Hej,” siger han så, ”Hej,” siger vi. Det kan jeg 
godt li’, det er lidt hyggeligt. Og jeg kan godt li’ 
at have naboer. På vores etage har vi et lidt ældre 
ægtepar, vi snakker med dem, og når de ikke er der,

På den floite nye vippe i solskinnet en efterårsdag. 
Foto Preben Mac.

holder vi øje med deres lejlighed. Vi snakker også 
med vores overboere fra Somalia, dem møder vi tit 
i elevatoren, de har en lille dreng på vores datters 
alder. Der er en fra vores søns klasse, der bor på 
etagen, dem taler vi naturligvis også med.

Og så har vi udsigten over Furesøen og Lyngby 
og Bagsværd Sø, vi kan se solopgangen og solned
gangen. Man vænner sig til det, men man bliver 
aldrig træt af det - vi kan se rådhusuret på Køben
havns Rådhus, Øresundsbroen, vi kan se lys på 
fodboldbanen på Farum Park - der er landkendin
ger - det er hyggeligt. Nyårsaften er vi i den højde, 
hvor raketterne springer, så vi dukker os lidt.
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Ja, og så slår det mig, ligegyldigt hvor jeg nærmer 
mig fra i det her område, så synes jeg bare det er 
rart at være her, søde mennesker, smukt med alt det 
grønne. Jeg løber rundt om Lyngby Sø eller Fure
søen, det er bare dejligt.

Om der slet ikke er noget, vi savner? Om som
meren kunne det være rart at kunne sætte sig ud i 
en have og grille. Der er nogle udenoms arealer, 
vi kan bruge. Ulempen er vi skal bære service ned 
og op. Vi benytter os mest af Sorgenfrivang I, hvor 
vi kan være lidt for os selv og ikke er til frit skue. 
Der er en lille fodboldbane, en legeplads og et lille 
fint område, meget velholdt, stille og fredeligt. Så 
selvom vi ikke selv har en have, så har vi nogle 
muligheder for at komme ud, når vi har gæster og 
for at holde børnefødselsdag i det fri.” slutter Julie.

Muligheden for at være aktiv
”Der har gennem årene været mange muligheder 
for at være aktiv i bebyggelsen: ”Vi har lavet lop
pemarked og juletræsfester, vi har været med til at 
bygge Trivselsrummet for at opbygge et fællesskab 
blandt beboerne. En aktivitet af nyere dato er Spi- 
seklubben, der opfordrer pensionister til at spise 
sammen, og som en gang om måneden afholder et 
frokostarrangement i Trivselsrummet, hvor der er 
plads til 17 personer. I selskabslokalerne har der 
også tidligere været biograf, hvor vi lejede 16 mm 
film. Det var en god anledning til at samles, men 
så steg prisen drastisk på filmleje. Og nu hvor der 
er Netflix, så sidder beboerne snarere i hver deres 
lejlighed,” fortæller Henning Pedersen.

Preben Mac, mangeårig formand i bestyrelsen i 

Sorgenfrivang II, er ligesom sin kone født og op
vokset i Virum. Siden de flyttede ind i 1981 har 
de aldrig overvejet at bo andre steder og har været 
glade for både området og skolerne. Det har passet 
dem godt, at der er mulighed for at flytte til en stør
re lejlighed efterhånden som familiens størrelse 
ændrede sig, og økonomien fulgte med.

Familiens engagement i beboelsens aktiviteter 
har også ændret sig i takt med børnenes alder. ”1 
mange, mange år var Susan, jeg og ungerne med 
til at lave julefest og fastelavnsfest,” fortæller Pre
ben. ”Da vores børn var blevet 20-21 år sagde de: 
”Det kan godt være, vi ikke gider mere, nu må der 
være nogle andre, der tager over!” Så var der nogle 
af medarrangørerne, der flyttede, og så døde det. 
Nogle år senere var der nogen, der prøvede igen, 
og selvom vi har penge til det på budgettet, blev 
det ikke til noget. Jeg håber, der vil være nogle for
ældre, der tager det op igen. Jeg kunne godt tænke 
mig, at beboerne var lidt mere engagerede.

Der er dog en anden aktivitet, som Preben har 
deltaget i, i alle de år han har boet i bebyggelsen, 
ja faktisk startede han som tolvårig i 1967, da han 
boede på Hybenvej. Dengang drev kommunen en 
ungdomsklub i huset. Det er billard i en klub med 
specialdesignet logo af Frederik Dollerup. Billard
klubben er udviklet gennem årene, og den er der 
ingen, der får lov til at røre. Der er 16 medlemmer 
i klubben, som spiller årlige mesterskaber og hvor 
der uddeles trofæer af forskellig art.

”Ja, jeg har lavet en pensionistklub i klubben, 
dvs. om onsdagen kl. 10-14. Vi er fire gutter, og 
hvis der kommer flere der har lyst, så er de hjer-
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Billardklubbens logo af Frederik Dollerup. Foto 
Dollerup.

Nogle af Pensionistklubbens medlemmer: Preben Mac, 
Claus Kirkegaard, Preben Flemmer, Jens Jørgensen. 
Foto Susanne Bisgaard.

Man kan både gøre sig fortjent til „Årets skovl“ og 
„Årets skævert“, og ovenikøbet få sin navn på en ind
graveret plade på præmien. Foto Susanne Bisgaard.

En noget mere fysisk krævende beskæftigelse finder 
sted i Fitnessrummet. Der afholdes p.t. holdtræning to 
gange om ugenfor begyndere og øvede. Tre formidda
ge om ugen er fitnesslokalet forbeholdt kvinder.
Nye hold oprettes efter behov. Foto Susanne Bisgaard.
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teligt velkomne. Det er hårdt at gå 3-4 timer rundt 
om bordet og bøje sig ind over bordet.

Det virtuelle fællesskab
Det virtuelle fællesskab er ikke glemt, Sorgenfri
vang II har en Facebook-gruppe, som bruges til at 
sælge det, man ikke længere har brug for - eller 
hvis der er noget, man vil brokke sig over. Face- 
book-gruppen er dog ikke den kanal bestyrelsen, 
tuner ind på. Den så hellere, at beboerne henvendte 
sig direkte til bestyrelsen, hvis de oplever proble
mer, i stedet for at et trivielt emne vokser sig stort 
ved at blive delt på Facebook, som Mac har ladet 
sig fortælle, at det kan ske. ”Det fører ikke til no
get, at vi går ind i en debat omkring fake news,” si
ger Mac, ”Vi har en postkasse foran bestyrelseslo
kalet, vi har en mailadresse, og vi holder nu åbent 
hus med bestyrelsen før bestyrelsesmøderne. Så 
kan beboerne komme i kontakt med os og komme 
med gode forslag til forbedringer.”

Børn i Sorgenfrivang II
”Reelt boede vi i en landsby med 428 boliger,” si
ger Jan Hjorth, der var det første barn i Sorgenfri
vang II. ”Jeg gik ikke i børnehave, det har sikkert 
kostet nogle penge, vi ikke havde, selvom begge 
mine forældre havde fuldtidsarbejde i bebyggel
sen. Jeg var aldrig i tvivl om, hvor de var, hvis jeg 
skulle bruge dem til noget. Jeg fik alsidige kompe
tencer inden for de mest besynderlige områder, fx 
var der fodboldbaner, hvor der i dag er nyttehaver, 
dér legede vi og klatrede i træer.

Den gang var der børn alle steder, det var mere 

normalt, at mødrene gik hjemme, så børnene gik 
ikke i børnehave, men selvfølgelig var der også 
skolesøgende børn. Jeg var aldrig hjemme, der var 
altid nogen at lege med. Det var nu ikke på lege
pladserne her, snarere i Åmosen, hvor det var abso
lut forbudt at komme. Det var ikke så nemt at skju
le, når man røg i mosen, for det var sort mosevand, 
som blev hængende i tøjet.

Socialt hang området rigtig godt sammen. Der 
var ikke noget med ”de andre fra den anden side” 
vi gik jo på Hummeltofteskolen alle sammen. Nej, 
det var noget helt andet med de der rødder fra Vi
rum Skole, dem blandede vi os ikke med. Det ene
ste tidspunkt, hvor vi mødte dem var til den årli
ge idrætsdag på Lyngby Stadion. Her i Sorgenfri 
dækkede vi et bredt spektrum af indtægtsgrupper, 
men der var ikke de store skillelinjer, her i Sorgen
frivang II var det jo semimondænt, du skulle have 
nogle håndører for at komme ind og bo her.”

Christian Dyhr, ansat i Tryggehvile Fritids- og 
Ungdomsklub, fortæller, at man ikke kan sige, der 
er noget, der karakteriserer børnene i Sorgenfri
vang II, da der er meget store forskelle på beboerne 
internt i bebyggelsen, også på børnene.

Vi spørger Birthe Rasmussen om Sorgenfrivang 
II var et godt sted for børn at vokse op?: ”Ja, det var 
det - det føler jeg også, at vores børn synes. ”Bør
nene var altid ude at lege, eller de var hos venner, 
der boede i hele området. Men jeg ved da ikke, om 
de ville have syntes, det var hyggeligere med en 
have. Vi havde sommerhus, men der gad dejo knap 
nok tage med. Vi har også legepladserne, som har 
været støvet godt til i forbindelse med renoverin-
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Fra legepladsen Noahs Ark. Foto Annette Hartung.

gen. Legeredskabeme bliver tilset hvert år, så de er 
sikre. Den legeplads med alle dyrene er den mest 
populære, den har været meget dyr at indrette.”

Selvom der er fine forhold for børnene i Sorgen
frivang II, så fornemmer man en forskel til bebyg
gelsen overfor, som bekræftes af Inger Ott: ”Det 
var ikke så sjovt at mærke den forandring, det var 
for vores tre børn at flytte fra Lyngvej i Lyngby, 
der minder meget om Sorgenfrivang 1.1 opgangen 
var der tre etager, og der var otte børn. Det var der 
også i de andre opgange, så der altid var fyldt med 
børn i deres egen alder. Det var skønt. Så flytter vi 
hertil, og vi ved ikke engang hvem der bor ovenpå 
og nedenunder. Når vi siger Lyngvej, så siger bør
nene: ”Åh, hvor var der dejligt!” Det med at lukke 
dørene op og ud på græsplænerne, og så var der 
masser af legekammerater, det var en frihed, de el

skede, det har de savnet. Men de vænnede sig til 
at bo her. Børnene fik deres kammerater fra hele 
Sorgenfri gennem skolen. Dengang var der ikke så 
spændende legepladser her, og hvad kan man lave 
på en legeplads? Man kan ikke spille fodbold.”

Lina Huji er 55 og har flere børnebørn i Sorgen
frivang II: ”Vi sidder udenfor ved legepladsen med

Legepladsen Noahs Ark, som er lavet af Mestertræ 
Kulturhåndværk v/ Henrik C. Andersen. Foto Annette 
Hartung.
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kaffe og te, vi hygger os, vi trænger til at komme 
ud af huset, og børnene leger. Det fungerer fint, 
fordi vi kan se børnene. Der skal laves en ny lege
plads, og mine døtre er med til møder om, hvad der 
skal laves.

Forskellige kulturer i beboersammensætningen 
Sorgenfrivang er et mikrokosmos, som afspejler de 
tendenser, vi ser i samfundet. Det gælder også an
tallet af tilflyttere fra udlandet. Inger Ott fortæller: 
”Jeg ser tit, der kommer en nydansker ned med ele
vatoren med et fad med et rent viskestykke over, hun 
skal til slabberas hos en af de andre, hvor de kom
mer med hvert sit. Jeg ser dem også gå en tur med 
familien, far og mor og alle børnene, det er de meget 
bedre til, end vi er. Vi hilser på hinanden, de siger 
hej til os, og vi snakker med hinanden, som vi snak
ker med alle andre. Men det er uden for vores dør, 
det er ikke inden for. Men det er heller ikke, fordi 
de etniske danskere render hinanden på dørene, de 
snakker sammen på gaden og i vaskeriet, men ikke 
indenfor hoveddøren. På legepladsen er der klart en 
opdeling mellem de mørkhårede og lyshårede børn, 
jeg har aldrig set nogen, der var uvenner, men det er 
dem med det sorte hår, der leger der.”

”Jeg hader det med ’dem og os’,” siger Birthe 
Rasmussen, ”men det er nok sådan, at vore ny
danskere holder sig mest til hinanden. Selvom der 
også er mange lyshårede børn på legepladsen, så er 
der flest nydanskere, hvor vi tit ser de store passe 
deres små søskende. Jeg hilser på alle, hvor end 
de kommer fra, og jeg får endda et knus af nogen. 
Josef, der har blomsterforretning skråt over for 

Lyngby Kirke bor her sammen med sin kone Lina. 
Jeg har været til kaffe hos dem, og min datter har 
haft nogle af deres børn i skolen. Hun blev inviteret 
med til en rigtig sjov sammenkomst for kvinder her 
i selskabslokalerne, da en af døtrene skulle giftes.”

Lina fortæller om sit syn på at bo i Sorgenfri
vang II: ”Jeg var 15, da jeg kom til Danmark, Josef 
var kommet fem år tidligere. Jeg fik det første barn, 
da jeg var 16. Bl.a. boede vi i Likørstræde, hvor 
jeg fik tre børn. Det var et dejligt sted at bo, der var 
liv, og det var tæt på stationen. Da der skulle byg
ges i Likørstræde, flyttede vi til Bondebyen, hvor 
vi havde fire værelser, og hvor vi boede med vores 
ni børn. Nu bor vi i Sorgenfrivang II i en dejlig lej
lighed på 14. sal. Mine tre piger har også lejlighed 
i højhusene.

Lina Houji (th) og Susanne Bisgaard. Foto Theresia 
Præstegaard.
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Faktisk er jeg meget åben, jeg vil gerne snakke 
med alle,” fortsætter Lina. ”Der er nogle danskere, 
der skælder ud og synes, at børnene larmer for me
get eller cykler de forkerte steder. Det er børnene 
med det mørke hår, der er flest timer på legeplad
sen, men jeg ser også de mørkhårede og lyshårede 
børn lege med hinanden. Det ville være forkert, 
hvis de legede hver for sig. Jeg tror ikke, at bør
nene tænker over, at der skulle være en forskel, de 
tænker ikke som de voksne.

Det er mere de to grupper af voksne, der distan
cerer sig fra hinanden. På den ene side tænker nog
le danskere: ”Nå, det er dem med det mørke hår!” 
”Hende med tørklædet vil vi ikke snakke med!” På 
den anden side er der nogle udlændinge, der tæn
ker om nogle danskere: ”Hende kan jeg ikke li’, 
hun siger aldrig hej !” Jeg har det ikke på den måde. 
Jeg smiler hele tiden til dem, der møder mig, så får 
jeg også et smil. Jeg har forklaret mine børn: ”Smil 
ansigt til ansigt, lav ikke ballade, gå bare videre. 
Så får du et smil, så har du det godt. Vores religion, 
islam, siger: ”Du skal smile til dem, du møder og 
hilse på dem.” Det går ikke at være tillukket. Jeg er 
også blevet opfordret til at deltage i de kaffemøder, 
der holdes hver 14. dag, men jeg synes ikke jeg har 
tid, måske det lykkes en dag.”

Der er ikke problemer mellem de grupper, som 
her kaldes danskere og udlændinge (for nemheds 
skyld bruges i dette afsnit de udtryk, som Lina 
brugte i stedet for at tale om etniske danskere, ny
danskere eller indvandrere, lyshårede eller mørk
hårede). Men man kan ikke tale om, at de to grup
per deltager i hinandens liv, for der er meget lidt 

kontakt mellem de forskellige kulturer, hvilket 
dukker op igen og igen i samtaler med beboerne. 
Der er imidlertid mange forskelle at gøre rede for. 
Gruppen af danskere er meget forskelligartet og 
identificerer sig ikke nødvendigvis med hinanden 
eller har specielt meget at gøre med hinanden.

Der er ligeledes store forskelle inden for grup
pen af udlændinge alt efter hvilket land, de kom
mer fra, hvilke sprog de taler, og hvilken religion 
de tilhører. En gruppe udlændinge kender hinan
den godt, kommer fra samme sted og har flere 
familiemedlemmer boende i bebyggelsen. Børne
ne leger med hinanden på legepladsen, og da ud
lændingefamilierne i nogle tilfælde er børnerige, 
er det naturligt, at større grupper leger sammen 
på legepladsen. De større børn passer de mindre 
børn, og derfor vil de få danske børn, der støder 
til gruppen ofte føle sig i mindretal i en helt natur
ligt fasttømret stor søskendeflok, som også tit er 
længere ude om aftenen end danske børn i samme 
alder.

Forskellig tilgang til at bruge udendørsarealeme 
kræver, at alle beboere i Sorgenfrivang II er op
mærksomme på, at de er fælles om at bo der, at 
forskelligheder skal respekteres, men også at der er 
husregler., der skal overholdes.

En vej til at fremme fællesskabet kan ske gen
nem forskellige aktiviteter. Hvis man får folk på 
tværs af bebyggelsen til at deltage, bliver det me
get nemmere at vide, hvem man skal kontakte, hvis 
man oplever et problem med snart set ligegyldigt 
hvad. Hvis man fx kan få småbørnsfamilierne til 
at tale sammen enten ved sandkassen eller nogle
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Heidi Uth med sine to børn. Foto Charlotte diese.

indendørs aktiviteter, kan det være vejen frem til 
en øget kontakt.

Heidi Uth, der bor med sine to børn i bebyggel
sen og er pædagoguddannet, kom op med følgende 
idé i et interview: ”Det kunne være rigtig hygge
ligt, hvis der blev en ordning med, at man måske en 
lørdag formiddag om måneden lavede noget nede 
i festsalen, noget børnerytmik, noget tumleleg. Så 
kunne man skabe et fællesskab: ”Nu laver vi nogle 
sjove lege.” Det kunne jo være, jeg selv skulle være 
primusmotor på idéen, det kunne ændre nogle ting 
i bebyggelsen. Jeg har tænkt på, at det er ærgerligt, 
at der ikke er mere fælleskab for børnene, uanset 
om det så er på kryds af kulturerne, det kunne være 
dejligt, hvis det kunne lykkes!”

Til et kaffemøde for Sorgenfrivang II’s ældre 
beboere opfordrede Jeanne Talbro til en bedre inte
gration af indvandrerfamilier: ”Jeg kan ikke andet 
end glæde mig over at høre, at der er børn på lege
pladsen, jeg har boet her siden 1958 og de fleste,

Den smukke beplantning. Foto Annette Hartung.

der sidder her af os gamle, har haft børn sammen 
nede på legepladsen, som dengang var hyggeplad- 
sen, hvor man skulle holde øje med sine børn. Der
for synes jeg, det er så vidunderligt igen at kunne 
lytte til børn, der leger, det er børn der skriger, børn 
der græder, hvis de falder, eller børn der jubler, 
børn man bliver sure på, fordi der er for meget skri- 
geri, det er så, hvad det være vil. Det skærer mig
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dog i hjertet, at det næsten udelukkende er indvan- 
drerbøm, og at de danske børn ikke deltager mere 
på vores smukke legepladser. Vi har vores indvan
drere, hvoraf mange er vældigt søde og positive. 
Derfor er det et stort ønske, at vi her i denne gruppe 
kunne bidrage til en bedre integration.”

Den store renovering af Sorgenfrivang II

Totalrådgiver og ingeniør: Dominia AS 
Arkitekt: Domus Arkitekter A/S
Landskabsarkitekt: GHB Landskabsarkitekter

Der har igennem årene fundet flere større renove
ringer af Sorgenfrivang II sted. Den mest omsig

gribende er den renovering, der finder sted i årene 
2014-2019, hvor en prisbelønnet renovering og 
forbedring af Sorgenfrivang II gennemføres. Det 
sker efter en helhedsplan, der skal sikre afdelin
gens miljømæssige, økonomiske og sociale bære
dygtighed. Projektet er i 2014 tildelt guldmedalje 
som Danmarks første DGNB-certificerede reno
vering. DGNB står for Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen og er den tyske bærdygtig
hedscertificering for bygninger, som blev lanceret 
i 2008 i Tyskland. I Danmark administreres en til
passet version af certificeringen af Green Building 
Council Denmark.

Sorgenfrivang II fik også hædrende omtale ved 
Lyngby-Taarbæk Kommunes årlige prisuddeling på

Efter renoveringen af det nordligste hus opføres 
også den lille kinesiske pavillon med det smukke 
tag udført af Mestertræ Kulturhåndværk v/ Henrik 
C. Andersen. Foto Susanne Bisgaard.

Et hus for leven
de mennesker. 
Foto Susanne 
Bisgaard.
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Arkitekturens Dag den 2. oktober 2017. Endvidere 
var renoveringen nomineret som et af tre projekter til 
modtagelse af RENOVER Jubilæumsprisen 2017.

Renoveringen var ikke bare et greb i lommen. 
Den kostede % milliard kroner. Derfor kan det 
være interessant at se på den unikke danske kon
struktion, der har muliggjort en sådan renovering.

Vejen til en Foreløbig Helhedsplan 
Afdelingsbestyrelsen har i en lang periode arbejdet 
intensivt med de mest presserende tiltag, som er 
nødvendige for at få en bebyggelse, som har 50 år 
på bagen, til at fungere i hverdagen. Vedligeholdel
sesarbejder tynger hårdt på huslejen.

Afdelingsbestyrelsen føler, at det er nødvendigt 
at få overblik over afdelingens samlede situation 
og fremtidsudsigt. På et ekstraordinært afdelings
bestyrelsesmøde besluttes i efteråret 2006 at lade 
LAB’s administrationsselskab, DAB, udarbejde en 
plan for, hvad man kan gøre ved bebyggelsen, så
ledes at den også i fremtiden vil være attraktiv og 
konkurrencemæssigt velfungerende.

Et stort arbejde går i gang med at dokumente
re og beskrive afdelingens tilstand i bygninger og 
boliger, på udeområder og friarealer samt de bo
ligsociale forhold. Med dette udgangspunkt skabes 
en vision for afdelingens fortsatte udvikling.

Resultatet præsenteres i en Foreløbig Hel
hedsplan i starten af 2008. Afdelingsbestyrelsen 
og DAB forelægger planen for Lyngby-Taarbæk 
Kommune, der viser interesse og forståelse for de 
fremlagte visioner for bebyggelsens fremtid. En 
tilsvarende holdning udtrykker Landsbyggefon

den, der dog oplyser, at tilsagn om økonomisk støt
te tidligst kan forventes efter 2012. Et beboermøde 
den 9. april 2008 bemyndiger afdelingsbestyrelsen 
til at arbejde videre mod en Endelig Helhedsplan. 
Efterfølgende indhentes Lyngby-Taarbæk Kom
munes godkendelse, og fremtidssikringen af Sor
genfrivang II er bragt op på sporet.

Vejen til en boligsocial handleplan
I 2011 vurderede Lyngby-Taarbæk Kommune, at 
en række almennyttige boligbyggerier, dvs. Lund- 
tofteparken, Fortunen Øst, Højhuset og Sorgenfri
vang II havde særlige boligsociale udfordringer, 
der manifesterede sig ved, at en gruppe ældre unge 
optræder i flokke og har en højrøstet adfærd. Det 
vurderedes, at mange forældre har givet op over for 
deres teenagere, og at mange børn og unge er over
ladt til sig selv i fritiden. Problemerne forstærke
des af, at beboerne i bebyggelsen ikke kendte hin
anden, og at de ikke følte ansvar for fællesskabet. 
Endvidere var der mange voksne og ældre, der føl
te sig isolerede og manglede social kontakt. Skellet 
mellem de forskellige kulturelle grupper var udtalt, 
og der var et ønske om at forbedre mulighederne 
for integration af beboere med anden etnisk bag
grund end dansk.

Med hensyn til den problematiske ungdomsgrup
pe fortæller Jacob Lundgaard fra juridisk afdeling i 
Lyngby Taarbæk: ”Det, det handlede om, var nog
le drenge, der lavede spektakel derude, og så fandt 
man på nogle aktiviteter, som de drenge blev sat til, 
og en, to så var der lagt låg på problemerne i Sorgen
frivang II. I dag er der ikke nogen, der overhovedet
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løfter et øjenbryn, og snakker om, at der er proble
mer, de blev elimineret, fordi man tog hånd om det.” 
”Man” var et samarbejde mellem forvaltningen i 
Lyngby-Taarbæk Kommune, de mange operatører 
der arbejder med børn og unge i området, Allan Ols
son, ejendomsleder i Sorgenfrivang II, repræsen
tanter for LAB og DAB og forældre i bebyggelsen. 
Preben Mac, der er formand i Sorgenfrivang II, for
tæller om forholdene: ”Vi havde et kælderrum, hvor 
der var pool og TV, og der var en gruppe forældre, 
som var der om aftenen og holdt åbent. Christian 
Dyhr fra Tryggehvile Fritids- og Ungdomsklub og 
SSP-medarbejder, brugte vi også meget. Alle unger
ne kender ham.” Christian fortæller om forholdene 
i dag: ”Generelt holder de unge i Sorgenfri sig fra 
kriminalitet og antallet af sigtelser er lavt. Sorgenfri 
er et smørhul med meget færre problemer, end der 
eksempelvis er på Vestegnen eller i Gentofte.”

Selvom problemerne med de urolige unge altså 
er løst, beklager Preben Mac, at ungdomsklubben i 
huset ikke fortsatte. De drivende kræfter bag klub
ben flyttede, og der var ingen til at tage over.

En aktivitet, der kører med stor succes, er kaf
femøderne, hvor fortrinsvis ældre beboere deltager. 
”1 bestyrelsen fik vi henvendelse fra kommunen 
om at lave nogle arrangementer hver 14. dag for de 
ældre i bebyggelsen. Vi var to fra bestyrelsen, der 
tog os af opgaven,” fortæller Birthe Rasmussen, 
der i mange år har været medlem af bestyrelsen i 
Sorgenfrivang II. ”1 starten havde vi en del arran
gementer, som vi fik støtte til gennem kommunen, 
som vi havde et meget fint samarbejde med. Fx 
kom der en ung mand og spillede klaver, eller én 

fortalte om hørenedsættelse. Men så var der ikke 
længere penge til den slags. I stedet var der nogle 
fra fællesskabet, der fortalte noget, men som det er 
nu, går kneveren af sig selv uden indblanding. Det 
er så dejligt, at vi, der har set hinanden på gangene, 
nu har et sted, hvor vi kan snakke sammen. Det er 
dog ikke alle, som er interesserede i sådan et ar
rangement, for der kunne komme nogen, man ikke 
har lyst til at snakke med - så er det for risikabelt 
at møde op. Det er ikke altid til at vide, hvad der 
får folk til at komme eller ej ! Men alting her i livet 
handler om at lære hinanden at kende,” slutter Bir
the Rasmussen med et smil.

Skellet mellem de forskellige kulturelle grupper 
eksisterer stadig i Sorgenfri. ”Vi har ikke problemer 
med grupper fra andre kulturer,” siger Preben Mac, 
”men man kan ikke tale om, at vi har integration. Vi 
har en andel af beboere af anden etnisk herkomst 
end dansk på 25 %, og vi vil meget gerne bygge 
bro mellem de forskellige grupper. Derfor støtter vi 
ikke aktiviteter, der udelukker andre. Fx har vi en
gang fået en ansøgning om et lokale til muslimske 
mænd, der ville sidde og ryge vandpibe. Det sagde 
vi nej til. Hvis der skal laves nye klubber, skal det 
være for hele huset. Vi ønsker, at alle vore beboe
re har mulighed for at komme i billardklubben og 
motionsrummet og deltage i kaffesammenkomster
ne. Kommunen og de aktiviteter, den yder støtte 
til, burde sætte mere ind på integrationen. Fx skul
le sportsklubberne gøre meget mere for at få flere 
medlemmer, ved at indvandrere på integrations
ydelse kunne blive medlemmer på nedsat kontin
gent. Det er de bebyggelser, hvor indvandrerne bor,
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der bærer integrationsindsatsen, vi kan ikke klare 
det hele selv, kommunen må komme på banen!

Vejen til en Endelig Helhedsplan
Her træder beboerne ind på scenen. Resten af 2008 
gennemføres en række workshops med deltagelse 
af beboere med særlig interesse for at deltage i den 
kreative ideproces frem til, at den endelige plan 
kan fremlægges for alle afdelingens beboere med 
et realistisk projekt, en endelig finansieringsplan 
indeholdende de økonomiske konsekvenser for 
fremtidig husleje samt en foreløbig tidsplan.

Herefter går rådgiverne, arkitekter og ingeniø
rer i tæt samarbejde med afdelingens byggeudvalg 
og udarbejder et dispositionsforslag, der konkre
tiserer, hvad der skal udføres, hvad det koster, og 
hvor lang tid det vil tage.

Forslaget tjekkes med Lyngby-Taarbæk Kom
mune og Landsbyggefonden, hvorefter det frem
lægges på et afdelingsmøde i september 2012.

En omfattende beboerinformation med over
skriften Bæredygtig Helhedsplan, der skal opfylde 
beboernes fælles drøm om mindre energiforbrug og 
mere kvalitet i hverdagen, deles ud til alle beboere.

De bedste løsninger er fundet ved at optimere den 
økonomiske, den miljømæssige og den sociale bæ
redygtighed.

Projektet omfatter
• Helt nye høj isolerede facader
• Helt nye høj isolerede vinduer
• Glasinddækkede trapperum og nye hoveddøre
• Hurtigere og større elevatorer

• Nye og større altaner
• Nyt 2-strengs varmesystem
• Nyt ventilationssystem m. genvinding
• Nye køkkener
• Nye badeværelser
• Udskiftning og renovering af rør og faldstam

mer
• Solceller til eget forbrug til ventilation m.m.
• Nyt tag
• Nye p-pladser og friarealer omkring højhusene

Der loves store energibesparelser, op til 66 %, 
hvilket betyder store besparelser på varmeregnin
gen. Afdelingen får en grøn identitet, bl.a. med 
CO2-neutralt vaskeri og solceller på tagene.

Mange beboere har sikkert straks søgt frem til 
informationens oplysninger om huslejestigninger i 
erindring om, at afdelingsbestyrelsen havde lovet 
at holde stigningen tilstrækkelig lav, så familierne 
under normale forhold kunne blive boende.

Beboerne skal vælge mellem to muligheder, der 
begge fører til en huslejestigning på ca. 38 %. Den 
ene mulighed er alene at gennemføre nødvendige 
renoveringsarbejder for ca. 250 mio. kr. Den anden 
mulighed er at gennemføre hele den Bæredygtige 
Helhedsplan for ca. 550 mio. kr. Hvordan kan en 
merudgift på ca. 300 mio. kr. føre til 0 kr. i hus
lejestigning? Det enkle svar er, at de opsparede 
friværdier i Landsbyggefonden er bragt i spil med 
en økonomisk støtte, der dækker merudgiften.

Det sker dog ikke uden betingelser. Som tidlige
re beskrevet skal Landsbyggefonden medvirke til 
at fremtidssikre de almene afdelingers konkurren-
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ceevne ved at støtte gennemførelse af helhedspla
ner, der både omfatter renoveringer, forbedringer 
af boligerne og udearealerne samt boligsociale til
tag, hvor kommunerne har hovedrollen.

Landsbyggefonden, LAB og Lyngby-Taarbæk 
Kommune er fælles om at beslutte Helhedsplanen 
og fælles om at kræve Helhedsplanen opfyldt som 
forudsætning for at få de 300 mio. kr.

For mange beboere lyder det næsten for godt til 
at være sandt, hvorfor en del ofte landet over und
lader at deltage i afstemningen om helhedsplaner.

Højhusene vil med en gennemført Helhedsplan 
fremstå fuldt moderniserede og vil i rigtig mange år 

ud i fremtiden ikke blive mødt med store ubehage
lige overraskelser, der har økonomisk indvirkning 
på huslejen. Resultatet af afstemningen blandt be
boerne: Helhedsplanen blev igangsat med et flertal 
på 95 %. Derved blev Sorgenfrivang II fastholdt i 
sporet på en sikker vej til fremtidssikring af afde
lingens konkurrenceevne.

Vejen til realisering
Efter beboernes beslutning om at gennemføre 
helhedsplanen kunne både Landsbyggefonden og 
Lyngby-Taarbæk Kommune give de nødvendige 
tilsagn om støtte og tilladelse til at fortsætte med

1. september 2019 - Dagen, hvor der blev holdt indvielsesfest i det nyrenoverede Sorgenfrivang II. Foto Johnny 
Gudmand/DAB.
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at færdigprojektere og afholde en licitation blandt 
entreprenører om arbejdernes udførelse.

Efter licitationen blev Helhedsplanens forud
sætninger om priser og tidsplan erstattet af oplys
ningerne i de kontraktligt bindende aftaler, sendt til 
kommunen og Landsbyggefonden for indhentning 
af tilladelse til at igangsætte byggeriet.

1. september 2019 afholdt Sorgenfrivang II ind
vielse af det nyrenoverede byggeri.

Mik Schacks Public Service
Sorgenfrivang
I efteråret 2019 viste dk4 udsendelsen: ”Mik Schacks 
Public Service: Sorgenfrivang”, som blev optaget i 
Michael Tangs lejlighed på 11. sal i Sorgenfrivang 
II. Mik Schack lavede frokost hos Michael og invi
terede Boligminister Kaare Dybvad til at kigge for
bi for at drøfte betydningen af de energibesparende

Frokosten indtages på Michael Tangs (i midten) nord
vendte altan. I baggrunden af billedet ses Hummeltof- 
teskolen og Sorgenfrivænget. Mik Schack ses til ven
stre og Kaare Dybvad til højre. Foto dk4.

Fra stuerne i Hanne Serritzlew og Michael Tangs lej
lighed. Foto Annette Hartung.

Det lille men velindrettede køkken. Foto Annette Har
tung.
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renoveringer og andre bæredygtige foranstaltninger, 
som er sket i bebyggelsen de sidste år. Der var især 
fokus på den rolle, den almene boligsektor spiller 
i denne sammenhæng og ikke mindst de resultater, 
man har opnået i Sorgenfrivang II.

Dengang højhusene blev bygget, blev der 
lavet en film med Nina og Frederik, hvor 
noget af det foregik på torvet, det var jo så 
moderne og så smart. Irma, der dengang var 
SUMA, var den første tag-selv butik, hvor 
man kunne gå rundt - der var en rigtig slag
ter, man kunne få et ordentligt stykke kød. 
(Inger Ott)

Sorgenfri Torv

Bygherre: Lyngby almennyttige Boligselskab 
Arkitekter: Knud Thorball &
Magnus Stephensen, Johs. & Aage Paludan 
Ingeniør: Birch & Krogboe,
Sydtorvet: B.B. Bendtsen A/S
Opført: Nordtorvet 1956, Sydtorvet 1966 
Antal lejemål okt. 2019: På nordtorvet 7 og 
på sydtorvet 9. Et antal lokaler er tomme 
Torvets originalitets- og miljømæssige vær
di er meget høj.
Ejer fra 1998: Sorgenfri Torv K/S

Aksen fra nord til syd med de gentagne arkitektoniske elementer, forretningernes gennemsigtig hed, åbenheden
mod Grønnevej og Hummeltoftevej, tagenes opadstræbende vinkler, plads til grønne hække og træer er alt sam
men det, der gør Sorgenfri Torv bevaringsværdigt. Foto Susanne Bisgaard.
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Sorgenfri Torv blev tegnet af Sorgenfrivang II’s 
arkitektteam med Magnus Stephensen som anker
mand og fremstod som et pionerarbejde omkring 
Danmarks første private selvbetjeningssupermar
ked. Centrets udvikling blev båret af bydelens hur
tige tilblivelse med boliger, daginstitutioner, sko
ler, idrætsanlæg m.v.

Såvel supermarked som øvrige butikker tilpas
sede sig samfundets udvikling, der til stadighed 
justerer markedsforholdene. I dag huser Sorgenfri 
Torv en Irma og en af Danmarks største Netto-bu- 
tikker. Begge butikker er velfungerende med en høj 
omsætning. Derudover er der en række special- og 
servicebutikker. I de seneste 10-15 år er butikscen
tret som helhed forringet, formentlig forårsaget af 
ejernes nedrivningsplaner, idet manglende vedlige
holdelse af Nordtorvet har ført til nedslidning og 
vanskelige forhold for de forretningsdrivende.

Et lærestykke i arkitekturhistorie
”Især arkitekten Magnus Stephensen var optaget af 
japansk arkitektur og rejste i 1930’erne på studietur 
til Japan, hvilket afspejles i torvets anlæg og arki
tektur. Faktisk rummer ensemblet med højhuse og 
torv historien om modernismens udvikling fortalt 
på relativt få kvadratmeter gennem en stram arki
tektonisk retorik, som udspringer af Verdensudstil
lingen i Chicago i 1893,” skriver arkitekten Anders 
Barslund i DGO 30.-31. marts 2015 og fortsætter: 
”Her indtager Japan en af udstillingens allerbedste 
stande, som bygges op omkring en rekonstruktion 
af Ho-o-Den templet, som dybt fascinerer arkitek
ten Frank Lloyd Wright, den amerikanske moder

nismes fader. Wright lægger vægt på at bygge ud 
fra stedets ånd, mens hans samtidige europæiske 
kolleger i højere grad fokuserer på funktionalitet. 
Vi kan altså nyde den amerikanske modernisme 
spejlet i torvets lave bygninger med de flade tage, 
sorte søjler, udhæng og sokler og samtidig løfte 
blikket til Sorgenfrivangs tre store blokke som ud
tryk for den europæiske modernismes funktionelle 
’bo-maskiner’.

Det særlige ved Sorgenfri
Ankommet til Sorgenfri Station stiger man op ad 
trappen fra stationen. Der er ingen stationsplads, 
der fanger opmærksomheden. Nordtorvet ligger 
på den anden side af vejen, og et lysreguleret fod
gængerfelt giver nem adgang til torvet. Det ligger 
lavere end vejen, så det første, man får øje på, er 
de opadstræbende, skrå, parallelle tage, som giver 
byggeriet en særlig lethed.

Vejen går forbi eller ind i butikkerne, hvor de 
daglige indkøb kan foretages. Udstillingsvinduer
ne er karnapper, hvis afslutning er en niche, der 
leder kunderne ind til indgangsdøren, hvor man 
glæder sig over de specialfremstillede, rektangu
lære dørhåndtag af træ med afrundede hjørner, som 
stadig ses mange steder på torvet. De store vindu
er gør butikkerne gennemsigtige og indbydende i 
modsætning til mange store butikscentre, hvor bu
tikkerne vender sig væk fra gaden og indad, fordi 
vinduerne - hvis de overhovedet er der - er klæbet 
til med reklamer, og hvor man ikke kan vindues- 
shoppe fra gaden.
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HVEM VAR ARKITEKTEN BAG
SORGENFRI TORV?
Magnus Læssøe Stephensen blev arkitekt i 1931 fra Det 
Kongelige Danske Kunstakademi, hvorefter han modtog 
akademiets store rejselegat, som bragte ham på en større 
jordomrejse til bl.a. Japan, hvor det gjorde et stort indtryk på 
ham, hvordan form, funktion og håndværk går op i en højere 
æstetisk enhed. Objektet får et tidløst potentiale, når det er 
renset for overflødige elementer. Han ville nødigt sættes i 
bås inden for bestemt stilretning og forsøgte at undgå at bli
ve påvirket af tidens mode og tendenser. Typisk var, at han gerne ville tilføje en dekorativ deltalje, 
men aldrig på en måde, der satte funktionen i anden række. Denne tilgang var væsentlig og tilfør
te hans designs et finurligt og legende element.

1 1930’erne var det ofte arkikter, der lavede egentlige produktdesigns. Magnus var ingen und
tagelse og begyndte tidligt i karrieren at tegne først møbler for blandt andet Fritz Hansen og Kay 
Bojesen, og senere også sølvkorpus for Georg Jensen samt keramikstel for Royal Copenhagen. 
Samspillet og dialogen imellem håndværkeren og formgiveren var essentiel for ham, hvilket var 
med til at gøre ham til én af de første kuratorer på Snedkernes Efterårsudstilling. Her arbejdede 
han sammen med producenter og håndværkere for at skabe fremtidens produkter.

Der var et klart socialt aspekt i Magnus formgivning, idet den skulle tage udgangspunkt i bru
gerens behov og sælges til en overkommelig pris. Her kan der trækkes mange paralleller til den 
japanske Mingei bevægelse fra 1920’eme, som i al sin enkelthed drejede sig om at gøre godt 
håndværksmæssigt brugsdesign tilgængeligt for den brede befolkning. Magnus var tydeligt in
spireret af denne tilgang, omend han modsat Mingei bevægelsen også beundrede den industrielle 
produktion, som han anså for at være et håndværk i sig selv.

Magnus Læssøe Stephensens barnebarn er opkaldt efter ham og er de
signer. Igennem virksomheden Mazo henter den unge Magnus Stephensen 
inspiration i sin farfars funktionelle, stringente og samtidigt organisk legen
de og finurlige design. Virksomheden ønsker at bidrage med produkter, der 
både design- og kvalitetsmæssigt kan holde i generationer og samtidig er de
mokratisk prissat for at give så mange som muligt glæde af Mazo’s design. 
Der er altså stadig mulighed for at erhverve en ægte Magnus Stephensen. 
Kilde: Snorre C. L. Stephensen og Magnus E. Stephensen.
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Dørgrebet på 
Sorgenfri Torv. 
Foto Annette 
Hartung.

Butikkerne, der vender ud mod Grønnevej og par
keringspladsen, har indgang fra to sider, så man 
enten kan gå ud mod parkeringspladsen eller kryd
se over til butikkerne vendt mod banen. Arkaderne 
giver ly for regn og sol og strækker sig foran alle 
butikkerne. I sin beskrivelse af Sorgenfri Torv skri
ver Ida Exner i september 2019 i forbindelse med 
”Dialogen om Sorgenfri Bymidte”, at taget under
støttes af sortmalede træstammer, hvor man stadig 
kan se knasterne. Halvtagene med en opadstræ
bende vinkel og søjlegangen indrammer himlen, så 
vi mellem træstammer og himmel ikke glemmer 
naturen.

Tagene skaber en helt særlig rumoplevelse.
Foto Susanne Bisgaard.

Taget er bygget sammen ved enderne af midterar
kaden, der både sørger for den særlige rumoplevel
se, og for at man kan gå tørskoet til alle butikkerne.
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Lyngby-Tårbæk kommune betingede sig 
oprindeligt ved en tinglyst deklaration af 
19. nov. 1964 følgende: ”De i ejendommen 
værende butikker og andre forretningslo
kaler må kun udlejes til beboere eller virk
somheder i Lyngby-Tårbæk kommune, med 
mindre samtykke til udlejning til andre i 
hvert enkelt tilfælde gives af kommunalbe
styrelsen”.
Af arkiverne fremgår, at borgmester Fenne- 
berg personligt gav samtykke eller afslag.

Et samlingssted
Det lave torv sørger for den intimitet, som højhuse
ne kunne fratage området. Det er også et sted, som 
fortæller historie om både arkitektur, detailhandel 
og beboernes mødesteder gennem tiderne. ”Min 
far var den første varmemester for både Sorgenfri
vang II og for torvet, og dermed leverandør af alle 
de serviceydelser sådan et butikstorv har behov for 
for at fungere,” fortæller Jan Hjorth. ”Derfor talte 
han også meget med de forretningsdrivende, og en 
dag siger han til købmand Helge Bonnén i SUMA: 
”Hvad så Bonnén, nu var De jo i fjernsynet, De 
blev skældt ud for at være Danmarks dyreste køb
mand, det er vel ikke så godt?” - ”Nåhr,” sagde 
Bonnén, ”det var vel ikke så skidt endda, for alle 
de rige fruer skal da lige hen og se, om det nu kan 
være rigtigt!” Så han var ganske godt tilfreds med 
at have været i Danmarks Radio. Nu hvor jeg ser 
på billederne fra torvet, husker jeg, at der foran 
S UM A blev lavet et ekstra lille tag ud til en blok 
af automater, hvor man kunne stoppe en tier i og

Mødre med barnevogne omkring bænkene og hestene 
på Sorgenfri Torv i I960’erne. 1 baggrunden automa
ten foran SUMA. Foto Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

købe det, jeg især kan huske, det er tobak og por
noblade. Der hvor Vinstokken lå, var der uden for 
en cigaretautomat. Bageren havde også en blok 
med automater, hvor man kunne købe resten af det 
wienerbrød og brød, han ikke havde kunnet sælge 
i åbningstiden.”

Til et kaffemøde i Sorgenfrivang II udtaler Jean
ne Talbro: ”Det vil være så ærgerligt, hvis det torv 
bliver nedlagt, jeg forstår ikke, hvorfor man ikke 
har renoveret det før i stedet for at lade det stå og 
forfalde. Jeg mener, at det torv skal bibeholdes af 
flere grunde. Det er her, vi køber ind alle sammen, 
og gør vi ikke det, så kravler vi nedenunder og kø-
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ber ind hos Netto. Alle har vi købt blomster hos 
blomsterhandleren, vi har købt bøger hos boghand
leren, apoteket er flyttet over på den anden side. 
Alle kender vi gangen på Sorgenfri Torv, vi møder 
altid nogen, vi kan nikke til. Det er et samlings
sted, ungerne sidder stadig og vipper på hestene

Lige overfor Irma ligger Tusind Tanker.
Foto Susanne Bisgaard.

Irmas butikschef Annie Vetter. Foto Susanne Bisgaard.

på torvet. Når min generation er ude og shoppe i 
Irma, så sætter vi os på en bænk - især i godt vejr.” 
En anden siger: ”Så går vi ind og køber en is, og 
så sidder vi og sludrer. Når ugebladene er kommet, 
sidder vi lige og snakker om dem. Det er rart at 
komme herned, hvor vi taler på tværs af hinanden, 
siger hej og go‘dav, når vi mødes. Det skaber fæl
lesskab.”

ICP, Institut for Center-Planlægning of
fentliggjorde i april 2018 en detailhandel
sanalyse for Lyngby-Taarbæk kommune. 
Ifølge undersøgelsen ligger der i Sorgenfri 
Bymidte 12 butikker, heriblandt otte dag
ligvarebutikker med Irma og Netto som de 
største butikker og fire udvalgsvarebutikker. 
Dagligvarespecialbutikker er apotek, bager, 
fiskehandel, blomster, helsebutik (i 2019 
erstattet med en keramiker, endvidere er der 
kommet en vinhandel og burgerbar til) og 
tankstation. Herudover er der en cykelhand
ler, optiker, tandlæge, boghandler, to frisører 
og dametøjsbutik. I Sorgenfri bymidte er 
4.900 m2 bruttoareal til detailhandel. På en 
attraktionsskala for hele kommunen kom
mer Sorgenfri bymidte på tredje pladsen ef
ter Kongens Lyngby med 3,4, Ulrikkenborg 
med 3,0 og Sorgenfri 2,9. På trods af at ved
ligeholdelsesstandarden på Sorgenfri Torv 
igennem flere år har været faldende, er det 
imponerende, at det er lykkedes butikkerne 
at placere sig så flot på attraktionsskalaen.
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Da billedet blev taget i 1970’erne var der ganske få 
parkeringspladser på Torvet. Man parkerede kun helt 
oppe ved indkørslen, resten var til blomster og legende 
børn. Foto Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

Torvet sørger ikke blot for et pusterum, før man ha
ster videre i en travl hverdag, man kan næsten ikke 
undgå at være lokal, nikke og hilse. Det bekræfter 
Camilla Bøtcher fra Sorgenfrivang I, da hun bliver 
spurgt om sin holdning. ”Hvordan jeg har det med 
Sorgenfri Torv? Jeg elsker Sorgenfri Torv, jeg er

så ked af, at der er snak om at ødelægge det. Når 
jeg ser på polititorvet, så tænker jeg, er det det her, 
der er fremtiden for Virum-Sorgenfri? Sådan noget 
kæmpebyggeri, det hører bare slet ikke til. Vi har 
Virum, hvor de er ved at lave Rema 1000, og der er 
Meny som er blevet stor. Behøver vi så meget? Jeg 
vil ha’ en grønthandler, en bager og Irma, den er så 
god vores Irma her i Sorgenfri. Igen, man kender 
hinanden, jeg får en sludder med Rikke derovre, 
det er hende med det sorte hår, der sidder i kassen, 
hun er fantastisk,” slutter Camilla.

Det ser ud til, at også de ældre beboere i Sorgen
frivang I bruger torvet. ”Når man bliver ældre, så er 
det rart, at man kan gå op på torvet, fordi man bare 
behøver gå over gaden for at handle. Jeg sørger 
altid for at få sendt medicin til håndkøbsudsalget, 
for det gælder om at lægge pengene på torvet. At 
banken lukkede, det havde jeg ikke set komme,” 
siger Ulla. ”Torvet kan vi ikke undvære!” supple
rer Ernst, ”men det trænger til et løft, det kan vi 
alle se!

Greens Boghandel
Der er flere faktorer, der indgår i Sorgenfri Torvs 
attraktivitet. Ikke mindst Greens Boghandel, som 
lige fra dengang torvet blev opført i 1957 har været 
et omdrejningspunkt. Johannes Green fortæller om 
sin tilknytning til Sorgenfri og om boghandlen på 
Sorgenfri Torv:

„I 1949 købte mine forældre rækkehus i Sor
genfri på Løvgårdsvej, og som for mange andre af 
Sorgenfris borgere gik turen hver dag fra forstaden 
ind til København, hvor min mor var sygeplejerske
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på Frederiksberg Hospital, og min far var med til at 
opbygge The English Bookshop ved Paladshotellet 
på Rådhuspladsen. Fem år senere, i 1954, kunne 
man i Lokalavisen Virumposten - i dag Det Grønne 
Område - læse, at man påtænkte at bygge et helt nyt

ARVID GREENS BOGHANDEL
Den 2. juli kl. 8, har jeg den glæde, at åbne 

en boghandel på Sorgenfri Torv vis à vis Sor
genfri station - en ønskedrøm, som hermed 

bliver til virkelighed.
Alle, der har medvirket, kolleger, håndværke
re og arkitekter har bestræbt sig for at lave en 
så formålstjenlig og smuk boglade som mu

ligt. Nu mangler jeg blot, at De vil beære mig 
med Deres nærværelse ved en lille reception 
samme dag kl. 14, for at også De kan glæde 

Dem over de mange bøger og varer i en - det 
tror jeg, De vil synes - værdig ramme.

Endnu en sag, har jeg på hjerte: i bogladens 
kælder har jeg indrettet et galleri, og åbnin

gen markeres med en udstilling af 
Danske farvelitografier

og
Nymølle Keramik.

Jeg håber, at også mit galleri vil vække De
res interesse og at det fremover være et sted, 
hvor mange hygger og forfrisker sig mellem 

smukke ting!
Venlig hilsen og på gensyn.

Arvid Green

butikstorv og tre højhuse tæt ved Sorgenfri Station. 
Se, det var et kundeunderlag for en boghandler! 
Med 22 ansøgere til lejemålet i boghandlen kunne 
man dog ikke være sikker på at blive den heldige. 
Måske var det min mor, der fik den udslagsgivende 
rolle i den sag. Medlem af Dansk almennyttigt Bo
ligselskabs bestyrelse og daværende finansminister 
Poul Møller var indlagt på min mors afdeling, hun 
passede ham godt, og han var glad for hende - i 
hvert fald tilfaldt lejemålet min far.

I virkeligheden ville min far allerhelst have væ
ret maler. Han stod i boghandlerlære i Vejle, men 
så snart han havde en spisepause, så ud i baglokalet 
hvor han havde et staffeli med et oliebillede. Han 
udstillede meget, både Statens Museum for Kunst 
og Guggenheim har købt hans billeder. Talentet var 
der, men han fik fire børn på fire år. På min dåbsat
test står der under fader: kunstmaler Arvid Ambro
sius Green, men det var der ikke rigtig økonomi i. 
Så derfor, i 1956, den 2. juli, kl. 8 om morgenen, 
åbnede den allerførste forretning på det helt nye 
Sorgenfri Torv. På invitationen (se venstre spalte) 
til områdets beboere stod der at læse.

Kl. 12 samme dag åbnede Danmarks første 
store private supermarked - selvbetjeningssuper
markedet SUMA og på mindre end en uge var alle 
butikkerne åbnet på torvet. Vi havde en god stor 
isenkræmmer, og en skohandel, der var Gadsbøl 
med dametøj osv.

Sorgenfri var som ny forstad ikke planlagt til bil
trafik. Tanken var, at man færdedes til fods og på 
cykel, og når man skulle på job tog man toget ind 
til København. Derfor var parkeringspladser heller
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De første år kunne de flanerende borgere gå på window shopping i tun
nelen mellem sydtorvet og nordtorvet. Senere blev de pga. hærværk muret 
til. Foto Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv.

Johannes Green i Galleri Green på 
Sydtorvet.

ikke en del af Nordtorvets koncept. Da vi åbnede 
i 1956, kunne der holde fire biler. Der var plads på 
torvet til at opholde sig, det var vældigt hyggeligt, 
børnene kunne lege på hestene, man kunne køre ind 
med en barnevogn, sidde på bænkene, og så var der 
store blomsterkasser. Med årene havde vi brug for 
lidt mere parkeringsplads, og så endte det altså med, 
at vi omlagde pladsen til, at der kan holde 22 biler.

Min far fik desværre kun otte gode aktive år som 
boghandler på Sorgenfri Torv. Han fik en hjerne
blødning, som gjorde, han var nødt til at tage den 
med ro, cg derfor overtog jeg forretningen tidligere 
end planlagt. Jeg var selv uddannet hos Arnold Busk 
i Købmagergade og var derefter seks år i udlandet 
som boghandler, først i Paris og derefter i New York.
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Min far ændrede firmanavnet til ”Green - dansk og 
udenlandsk boghandel” og jeg blev i 1967 gift med 
den mest vidunderlige pige, Dorthe Lund Rasmus
sen. Hun havde et godt job i en international virk
somhed men syntes, det var sjovere at være bog
handler, så hun blev en del af forretningen.

At Sorgenfri Torv ikke var et hvilket som helst 
butikstorv bliver man klar over, når man læser, at 
en film med Nina og Frederik, Kærlighedens me
lodi, delvist blev indspillet i Greens Boglade. Bl.a. 
stod de og sang rundt om en af træpilleme foran 
min fars forretning. Medvirkende var Louis Arm
strong, Clara Østø, Gunnar Lauring, Else Marie 
Hansen, Holger Juul Hansen og Christian Arhoff.

Ti år efter Nordtorvet stod færdigt, var Sydtorvet 
klar til indflytning. Vi tegnede os for et stort loka
le på 550 m2, hvor der kunne sidde 150 mennesker, 
Gallerie Green, og jeg nåede i nogle år at lave en 
række - tør jeg godt sige lidt pralende - meget store 
udstillinger. Den sidste store Oluf Høst-udstilling, 
en kæmpestor Cobra-udstilling, hvor jeg udstillede 
hele Christian Dotremonts private samling. Richard 
Mortensen, professor på Kunstakademiet lagde sine 
forelæsninger ud i galleriet. Det var en succes - det 
var det virkelig. Der var også en kæmpestor udstil
ling af Såmal Joensen-Mikines, der var Færøernes 
første maler. William Heinesen havde skrevet en no
velle i den anledning, og han rejste herned fra Fær
øerne. Den blev læst af Paul Kjær, og Ebba Hentze 
fortalte om Mikines. Og nede på første række sad 
der en nyslået nobelpristager, søn af en anden nobel
pristager, han hed Aage Bohr. Aage Bohr boede her 
i Virum og var en meget, meget god kunde. Og så 

kan jeg huske, at da vi sluttede den fantastiske aften, 
var der en herre, der bad om ordet. Han stillede sig 
op og sagde en hel masse pænt - det var noget af det 
mest fantastiske, han havde været med til, og sikken 
et initiativ og sikken en udstilling. Og jeg tænkte: 
”hvem er den herre?” Det var Otto Gelsted - den 
store danske fortolker af græske tragedier og meget, 
meget andet.

Efterhånden følte jeg dog, at jeg var ved at sætte 
mig mellem to stole - nemlig Greens Boglade og 
Gallerie Green. Når jeg var det ene sted, så følte 
jeg, at jeg burde være det andet sted. Og så kom 
Helge Bonnén - SUMA-købmanden og sagde: 
”Green, Jeg kunne godt tænke mig at overtage De
res lokaler!” Og så blev det til, at det kom til at 
hedde SUMA Storkøbmanden. I den anden ende 
af underetagen lå en bilforretning - Grue og Co., 
som blev til Franks Bolighus på et tidspunkt. Sene
re flyttede Banken fra Nordtorvet til Sydtorvet, og 
nu har Netto hele underetagen.

Igennem årene har vi også stået for en del bog
udgivelser fra vort vidunderlige område, fx ”Fra 
Sorgenfri til Frederiksdal”. Ole Harkjærs lille bog 
”Tanker fra pavillonen”. ”Sorgenfris Slotspark” af 
Kitter Malling og Arne Ibsen med forord af Arve
prinsesse Caroline Mathilde. Og Holger Rasmus
sens ”Om Frilandsmuseet”. Så fik jeg også Jeppe 
Tønsberg til at skrive i forbindelse med Virums 
800 års jubilæum. Vi udgav ”Det gamle Virum - og 
det nye”. Med mange sjove billeder fra det tidlige 
Virum. Det var smadderskægt. Heldigvis er Søren 
Barslund fortsat med at udgive bøger.

Jeg nåede at have 45 lykkelige år på Sorgenfri
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Torv i Greens Boghandel. Der var en repræsentant 
fra nogle af de gode forlag, bl.a. Gyldendal, som 
kom hvert år. Når jeg havde bestilt bøger, fik vi en 
kop kaffe, og så siger han: ”Green, jeg kommer jo 
i alle landets boglader, og den her, det er den, jeg 
allerhelst vil have, er den ikke til salg?”. ”Nej,” sag
de jeg! Det sagde han år ud og år ind - det kan jeg 
godt lide, at folk er vedholdende. Da der var gået 
en 8-9 år, og jeg var ved at være moden, sagde jeg: 
”Søren, når sidste bind af Den Store Danske Ency
klopædi udkommer, så er bogladen til salg.” Vi var 
- i al ubeskedenhed - Danmarksmester i at sælge 
dette fantastiske bogværk (red.: Greens Boghandel 
var formentlig den boghandel, der solgte flest ek
semplarer af bogværket). Året efter stillede Søren 
og sagde: ”Sidste del af Den Store Danske Encyklo
pædi kommer her til oktober - du sagde noget...?” 

- ”Ja, det står jeg ved, hvis vi kan blive enige.” Jeg er 
så lykkelig for, at det var Søren Barslund, der købte 
den, for han er alletiders. Han er fantastisk!

Dorthe og jeg talte om, hvordan vi bedst over
drog forretningen til Søren, og hvordan vi fik sagt 
farvel til vores kunder. Vi besluttede, at for at folk 
ikke skulle tro, at vi var gået ned med flaget el
ler sådan noget, så sagde vi til Søren, da vi skrev 
under: ”Vi har en gave til dig, Dorthe og jeg vil 
gerne arbejde her hele november måned fra mor
gen til aften uden løn.” Og det havde den fordel 
også, at folk blev informeret om, at vi altså ikke 
var blevet kuppet ud. Når jeg stod og ekspederede 
en af vores søde, gode kunder, så sagde jeg: ”Fru 
Jespersen, De skal for øvrigt også lige hilse på for
retningens nye indehaver”. ”Hvad for noget - De 
har da ikke fået lov til at sælge!”. ”Men det har jeg 
altså gjort, til gengæld har jeg udvalgt ham.” Og 
han var virkelig udvalgt, for jeg har en god ven, der 
hedder Ole Busck, vi er begge to reserveofficerer i 
Den Kongelige Livgarde. Han ville jo gerne købe 
Greens Boghandel, men så sagde jeg: ”Dette skal 
ikke være en Arnold Busck Boghandel nr. 21 eller 
27, der skal være en ejer, der kan finde på og gå 
ned lørdag eftermiddag, eller søndag formiddag og 
lave noget, men det gør man ikke, hvis man bare er 
en del af en stor kæde.” I løbet af en måned vidste 
alle mennesker i Sorgenfri, at Green havde solgt - 
og åbenbart til en god ven!”

Greens Boghandel. Søren Barslund ses mellem bøger 
og det originale interiør, der blev tegnet af den første 
ejer, Arvid Green. Foto Christian Stæhr.
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HelseElse bag disken i butikken. Privatfoto.

HelseElse
Det er typisk for de mindre butikker, at de ikke er 
kædebutikker, og at de har kunnet give en person
lig service til de handlende. Et eksempel på netop 
sådan en butiksindehaver er HelseElse, der som 72 
årig efter 30 år med helsekostforretning på Sorgen
fri Torv valgte at gå på pension.

Før HelseElses tid var det en kaffe-, te- og delika
tesseforretning. ”Her var stadig chokoladevarer, da 
vi startede,” fortæller Else. ”Butikken var delt i to, 
og der var indgang fra torvets midtergang til køb af 
fyldte chokolader, gammeldags isvafler og slik, min 
mand passede den afdeling. Derefter kunne kunder
ne gå uden om blokken og ind fra parkeringspladsen 
og købe slankekure. Ja, det var rigtig torvehandel.

Da vi kunne se det løb rundt med te og helse
kost, lukkede vi slikafdelingen. Det var pioner-

Tea Revives the World - verdenskortet i HelseElses 
butik med angivelse af verdens vigtigste teproducenter. 
Den første butiksindehaver fik sat det fantastiske ver
denskort op i loftet i 1960. Foto Annette Hartung.

årene for helsekost, en dejlig tid. Dengang var der 
ingen grunduddannelse, men informationsmøder. 
Jeg har et diplom fra et kursus hos Bioforce, og så 
slog jeg ørerne ud og lærte alt, hvad jeg kunne.

Jeg fik hurtigt et positivt forhold til mine kun
der, det er derfor, jeg har overlevet. For at have tid 
til at gå i specialbutikker skal man nok være mid
aldrende eller ældre. Dels handler de unge på net
tet, dels har jeg det lidt med at opdrage deres børn, 
når de er for urolige. Engang var der to, der fik en 
slikkepind hver, de smed bare papiret på gulvet, så 
bad jeg dem om at samle det op, ”for det er jo ikke 
nogen skraldespand herinde.” Moren stod bare og 
kiggede. Børnene kiggede forbavset på mig og
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Arkaden på Nordtorvet. Læg mærke til det ens format 
på skilte i loftet og lamperne.
Foto Theresia Præstegaard.

samlede eet op, moren kiggede stadig bare og lod 
som ingenting.”

Det har været noget af en udkikspost at stå her 
til lys, liv, træer og pipfugle. Jeg har kunnet føl
ge med i biler, der triller tilbage, når føreren har 
glemt at trække håndbremsen. Eller når der op
står skænderi, hvis nogen synes, de har krav på en 
parkeringsplads, og så kommer der én og snupper 
den. Jeg kunne ikke trives i Lyngby Storcenter. Det 
grønne har betydet meget for mig, det var afgøren
de for, at vi købte butikken.

Omsætningen har været tilfredsstillende. Hvis 
jeg havde været 20-30 år yngre, så kunne jeg have 
fået mange flere kunder, hvis jeg selv havde vil
let, så kunne jeg have haft netbutik og hjemmeside 
sideløbende. På den måde jeg har ønsket at drive 
forretning, har det været fint nok for mig. Jeg har 
ikke haft ambitioner om at have en kæmpestor bu
tik. Min mand har tit sagt, at han godt kunne tænke 
sig en meget større forretning og ansatte. ”Men det 
kan jo ikke hjælpe noget med dig” siger han så. 
Jeg gider ikke, jeg vil have den tætte kontakt til 
mine kunder. Det har givet det overskud, det skulle 
for mig. Vi er ikke blevet millionærer, men vi har 
kunnet eksistere.

Min sidste dag er den 30. juni 2018 for kunder, 
der bliver et lille glas og nogle køkkenruller til at 
tude i. Der bliver vemodigt, men jeg vil også have 
min gang på torvet af og til. Jeg har været utroligt 
glad for at være her og har gjort mit til at sikre en 
god handel.

De sidste tre uger har jeg ligget vandret, jeg har 
haft så mange bestillinger, nogle har vist købt ind
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I HelseElses butik har Ana Maria Nielsen indrettet et 
keramik studie, Gunga Shop, hvor man kan købe sten
tøj og deltage i drejekurser. Foto Susanne Bisgaard.

til flere år. Det er jo dejligt, det er en bekræftelse 
på, at de har kunnet li’ at komme her. De kunne 
sige, nå, pyt, nu er hun væk, så finder vi et andet 
sted.

Jeg har forsøgt at finde en efterfølger, og der var 
en, der var interesseret i at overtage forretningen. 
Han kunne få en kontrakt på P/2 år dog med mulig
hed for opsigelse med et halvt års varsel, hvis visse 
betingelser opstod. Selv hvis du får en kontrakt på 
IV2 år, så er det ikke lang tid, hvis du skal drive en 
forretning. Det er klart, at folk med deres fornuft 
i behold går ikke i banken og låner flere hundrede 
tusinde for at etablere en butik på de betingelser.

Hos Cykelaffären kører hjulene for store og små. 
Foto Susanne Bisgaard.

Det bedste rugbrød, de skønneste amaretti og de søde
ste smil. Foto: Susanne Bisgaard.
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Claus Vinholt er tredje generations frisørmester og 
anden generation på Sorgenfri Torv. Foto Susanne Bis
gaard.

Hvem ejer Sorgenfri Torv?
Som tidligere nævnt var Lyngby almennyttige 
Boligselskab, LAB, bygherre, da Sorgenfri Torv 
blev opført. I 1991 besluttede LAB dog at ansø
ge om frasalg af erhvervslejemålene i Sorgenfri
vang II omfattende butikstorvet og benzingrunden 
ved nedkørsel til omfartsvejen. Begrundelsen var: 
”forskelle i interessesfære mellem boligdel og er
hvervsdel samt en latent risiko ved det økonomi
ske fællesskab med erhvervsarealerne” (citat fra 
ansøgningen til Lyngby-Taarbæk Kommune). Af
hændelsen godkendes, forudsat at vilkårene fore
lægges kommunalbestyrelsen til endelig godken
delse.

Benzingrunden sælges til Kuwait Petroleum 
(Danmark) A/S, der hidtil har lejet arealet og selv

Flemming Møller i Vino Gaudium importerer og vi- 
deresælger kvalitetsvine og olivenolier fra Portugal. 
Lokalet danner en stemningsfuld ramme om vinsmag
ninger. Foto Flemming Møller.

har bekostet alle anlæg og bygninger på grunden, 
så salget omfatter alene grunden.

DAB/LAB modtog tre købstilbud på butikstor
vet og indledte forhandling med et selskab, som 
Handelsforeningen havde under stiftelse. Fire er
hvervslejere var medunderskrivere på skødet (be
tinget), bagermester Torben Vinther, Greens Bog
handel v/Johannes Green, Virum Apotek v/Steffen 
Kjær og Franks Bolighus ApS.

DAB ønskede flere, helst alle butiksindehave
re, som medunderskrivere, hvilket der ikke kunne
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opnås enighed om. Det endte med, at SUMA over
tog hele torvet. I 1998 købte K/S Sorgenfri Torv 
(9 investorer) torvet. Dansk Supermarked overtog 
i 2001 SUMA-kæden med 25 butikker, der således 
startede Netto-kæden.

K/S Sorgenfri Torv
I perioden 2003-2005 gennemførte Institut for Cen
terplanlægning, (ICP) en analyse af Sorgenfri Torv 
som lokalt indkøbstorv for Sorgenfri, herunder en 
vurdering af hvordan Torvet kunne forbedres. Ana
lysen dannede grundlag for, at Lyngby-Taarbæk 
Kommune i 2005 gav tilladelse til at opføre en to 
etagers bygning på Sydtorvet med plads til fire af 
de manglende butikker på torvet. 12006 besluttede 
ejerkredsen imidlertid at undersøge, om en endnu 
mere ambitiøs udvikling kunne komme på tale..

Efter drøftelser med Lyngby-Taarbæk Kommu
nes byplanafdeling igangsatte ejerkredsen en søg
ning efter en partner, der kunne bistå ved udvik
lingen af Sorgenfri Torv. I marts 2007 indgik man 
en udviklingsaftale med Schaumann Development 
A/S.

I 2011 præsenteredes omfattende planer for et 
nyt Sorgenfri Torv, der blev foreslået udvidet fra 
7.000 til 27.000 m2 - en størrelse, der nærmest kan 
konkurrere med Kongens Lyngby. Den 31. august 
2013 mødte et reduceret forslag voldsom og en
tydig modstand på borgermødet på Hummeltofte
skolen.

Politikerne valgte at begynde forfra med en ny 
planlægningsproces. Denne gang en helhedsplan, 
der også omfattede arealerne øst for jernbanen. Det 

gav anledning til afholdelse af et borgermøde den 
23. april 2014, og de mange indsigelser viste end
nu engang borgernes negative modtagelse. I 2015 
udgjorde helhedsplanen imidlertid grundlaget for 
lokalplaner for politi- og pendlergrunden. Dette til 
trods for at visionerne bag helhedsplanen ikke kun
ne realiseres.

Efter byggeriet på politigrunden (Hummeltofte- 
parken) var rejst i fuldt omfang, var borgerne ikke 
alene om kritikken. Også politikerne syntes enige 
i, at byggeriet ikke passer til stedet. Endnu engang 
valgte politikerne at begynde forfra på en helheds
planlægning. I foråret 2019 blev borgerne inviteret 
med i planlægningsprocessen, der først og frem
mest fokuserede på Sorgenfri Torv.

Sorgenfri Torvs fremtid
Det sidste kapitel om Sorgenfri Torv er endnu 
ikke skrevet. Ejere, kommunalpolitikere, borgere 
og forvaltning debatterer fortsat torvets fremtid. 
På kommunalbestyrelsesmødet den 30. april 2020 
valgte kommunalbestyrelsen at anbefale en udar
bejdelse af en helhedsplan for Sorgenfri Bymidte 
baseret på en arkitektkonkurrence, hvor der holdes 
fokus på byrum og mødesteder.

Slutord
Denne beskrivelse af Sorgenfrivangområdet starte
de med et citat, der fortæller, ”at der i 1950’erne 
blev skabt et boligområde med helhedstanken i 
højsædet. En sammenhængende boligbebyggelse
- på begge sider af Grønnevej, let tilbagetrukket
- der trods den indbyrdes forskellighed alligevel
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spiller op til hinanden igennem farveholdninger og 
beplantningsplaner, en børnehave i den ene ende 
og et butikstorv i den anden.” Nogle af ideerne bag 
kollektivbebyggelsen Sorgenfrivang II kom des
værre ikke til at holde stik og byggeriet har været 
igennem op- og nedture. Efter en gennemgribende 

renovering af Sorgenfrivang II og en kommende 
renovering af Sorgenfrivang I taler bebyggelsernes 
lange ventelister for sig selv og boligkvaliteten i 
området afspejles til fulde i denne artikels illustra
tioner og beboernes udtalelser.
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Relevante hjemmesider for Lyngby-Taarbæk Kom
mune og for de beskrevne bebyggelser.

Vi har gennemført interviews med Camilla Bøt- 
cher, Christian Dyhr, Johannes Green, Jan 
Hjorth, Lina Houji, Else Larsen (HelseElse) 
Ulla Buchwald Larsen, Ernst Longfors, Jacob 
Lundgaard, Preben Mac, Inger Ott, Birthe Ras
mussen, Sorgenfrivang I’s strikkegruppe, Sor
genfrivang II’s billardpensionister, Sorgenfri
vang II’s kaffegruppe, Heidi Uth, Julie Winther. 
Der er lavet lydoptagelse af interviewmaterialet, 
som efterfølgende i et stort omfang er nedskre
vet i sin helhed.
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Hafsteinn Jönsson
I troens tjeneste
- min danske familie i Virum1

”Min farmor Ellen (født Burmeister) er født og op
vokset i Danmark. Hun døde 10 år før jeg kom til 
verden og jeg har derfor aldrig mødt hende. Hele 
min barndom var hun et sort/hvidt billede på min 
farfars gamle store skrivebord af eg. Ind imellem 
fortalte han historier, hvor hun var med. Min far
mor fødtes 1894 i den lille landsby Virum nord 
for København. Hun gjorde karriere i Frelsens 
Hær både i Danmark, nærmere bestemt i Kongens 
Lyngby, og på Island.

Ind i mellem, da jeg var lille og alene på farfars 
kontor, så jeg ofte på billedet af farmor Ellen ( 1896 
- 1947); da undrede jeg mig over, hvordan mit liv 
ville have været, hvis hun havde levet.”

Hafsteinn Jönsson (født 1957)
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Maleriet viser den vestlige del afVirumvej, nu Virum- 
gade, i 1943, nemlig Virumvej 116-112. I huset til 
venstre boede familien Burmeister. Det ville i dag have 
været Virumgade 64 men er nedrevet sammen med 
114, mens 112 med røde tegl er bevaret. Nu Virumga
de 60. Dernæst ses kvisten på Villa Author, så gavlen 
afToftekærgaard og til sidst Teglgården. I højre side 
Gamle Stine Inger hus, nu Virumgade 51. Oliemaleri 
af Johannes Meyer Andersen (1918-2005). 54,5 x 60. 
1943. Privat samling. I huset helt til venstre boede 
familien Burmeister.

Familien Christian og Johanne Burmeisters lille strå
tækte hus Virumvej 116. Ukendt fotograf. Privat sam
ling.
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Landsbyens børn2 og ænder ved gadekæret. Foto Ellen Jonsson i 1947 inden familien rejser tilbage til Island. 
Privat samling.

Ellen Burmeister fra fotografiet på Bergurs skri- Ukendt fotograf ca. 1960. Privat samling,
vebord. Fotografi Stelle Nova, Lyngby ca. 1930.
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Århundredeskiftet 1900 i Virum
Byen Virum i Danmark er en soveby nord for 
København, hvor de fleste, der bor der arbejder 
i København eller i nærheden af tæt bebyggede 
områder på Sjælland. Tidligere var Virum en lil
le by på landet, måske nærmere nogle få huse og 
gårde langs en lille landevej. Omkring midten af 
1800-tallet blev jernbanen3 mellem København 
og Helsingør bygget lige midt igennem landsby
en. Selv med jernbanen fortsatte byen med at være 
lille og landlig samt ikke særligt meget påvirket 
af den industrialisering, som da pågik i Danmark 
ganske tæt på Virum langs Mølleåen og i Kongens 
Lyngby. Anlæggelsen af jernbanen kom ikke til at 
betyde særligt meget for landsbyen.

Grunden er måske den, at der ikke var anlagt en 
holdeplads,4 men togene susede forbi for først at 
stoppe en halv mil der fra. Men det ændredes nogle 
årtier ind i 1900-tallet, da pendlertoget begyndte at 
standse der og i dag er Virum mere en forstad til 
København.

Virumvej 116. Fotograf ukendt ca. 1900. Lyngby-Taar
bæk Stadsarkiv.

Hele familien har været hos fotografen i Lyngby.
Ukendt fotograf ca. 1916. Privat samling.
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Så er det jul. På væggen det i teksten omtalte maleri 
med gadekæret, huset og det lille hønsehus ca. 1960. 
Privat samling.

Ellens forældre sidder i stuen med strikketøj og lang- 
pibe. Ukendt fotograf ca. 1920. Privat samling.

Når man i dag går en tur i den gamle Virumga- 
de,5 kan man stadigvæk fornemme resterne af det 
gamle Virum. Særligt omkring det lille gadekær, 
der ligger midt i byen. I gadekæret svømmede æn
der og grenene fra de store løvtræer omkring kæret

nåede helt ned til vandets overflade. Netop op til 
gadekæret ligger et gammelt hus6 med stråtag. Så 
er det nemt at se/tænke tilbage i tid og forestille sig, 
hvordan det så ud tilbage i tiden og let at forestille 
sig, hvordan den landsby så ud på den tid, nemlig 
som en lille pittoresk landsby. Hvis man fortsætter 
videre ad gaden, kommer man til et andet fint hus 
med stråtag meget lig den ved gadekæret

I dag er huset, hvor familien Burmeister, Chri
stian Frederik (1858-1920) og hans kone Johanne 
Chatrine (1856-1934) samt 7 børn boede i slutnin
gen af 1800-tallet, revet ned.

Christian arbejdede først rundt om på gårdene i 
Virum. Senere arbejdede Christian på fabrik i Kon
gens Lyngby. I hjemmet var der ro og orden, så 
trods fattige kår lykkedes det Christian, at købe det 
fine stråtækte hus i Virum.
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Virum gadekær. Foto Niels-Kristian Petersen 2014.

Efter lange arbejdsdage sad han ofte sent på afte
nen i stuen sammen med sin kone. Han pulsede på 
sin pibe, mens Johanne arbejdede på sit strikketøj. 
Christian Burmeister var en streng og gudfrygtig 
far. Hver søndag gik de til gudstjeneste. Men der var 
ingen kirke7 i Virum på den tid. Så for beboerne i 
Virum var det kirken i Kongens Lyngby, der blev 
benyttet. Der fandtes Virum Kirke Sti.8 Det var en 
god halv times gåtur hver søndag før gudstjenesten. 
Da det nye århundrede blev fejret var Christian 42 
år. Hans hustru to år ældre og deres yngste datter var 
et år, mens den ældste søn var fyldt 15 år.

Men de havde også en datter på 6 år, som hed 
Ellen Marie, min farmor og ligesom hendes 6 sø
skende født og opvokset i det lille hus med strå
tag ved den gammel landsbyvej i Virum. Da Ellen 
blev konfirmeret, var det også i kirken i Kongens 
Lyngby. I Kongens Lyngby var der en fotograf, så 
da konfirmationsbilledet blev taget, tog man også 
billeder af de øvrige børn.

Virum gadekær. Oliemaleri på masonit. 32.5x40. 1944. 
Alex Melskens (1894-1956) boede i Virumgade 13B, 
det oprindelige stuehus til Virumlund. Måske er han 
kunstneren på det sort/hvide foto. Privat samling. Foto 
Niels-Kristian Petersen.

Hurtigt efter konfirmationen flytter hun kun 15 
år gammel fra det lille hus i Virum til København 
og begynder som tjenestepige hos en rig familie på 
Ryvangs Allé i Hellerup. Her tjente og boede hun 
til hun var 18 år. Da begyndte hun på sygehuset 
som sygeplejerskeelev; først på det danske Rigsho
spitalet for senere at arbejde tre år på Frederiksberg 
Hospital i København.

Her arbejdede hun det meste af tiden under den 
store krig, som ødelagde det meste af Europa og ko
stede 10 millioner menneskeliv, men Danmark var 
neutralt under hele krigen og klarede sig helt godt.

På konfirmationsbilledet holder Ellen en bibel
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Ellen Burmeister. Konfirmationsbillede 1908. Privat 
samling.

i hånden. Hun var tidligt interesseret i åndelighed 
og religion og havde nære slægtninge, der var sol
dater i Frelsens Hær. Det var måske ikke så stort 
et skridt for hende, når hun vælger at gå med i 
Frelsens Hær. På den tid stod Frelsens Hær stærkt 
i Danmark og havde mange medlemmer. De, der 
går med i Frelsens Hær, skal sidenhen hjælpe med 
at ”frelse” andre. Frelsens Hær har i begyndelsen 
arbejdet med velgørenhed og hjælpearbejde. Sam
tidig er Frelsens Hær organiseret som en alminde
lig hær, hvor medlemmerne, soldaterne, kan stige i 
graderne efter tid, erfaring og dygtighed.
Da verdenskrigen går på hæld, har Ellen allerede 
været medlem af Frelsens Hær i mange år, får hun 
tilbuddet om at rejse til Island, hvor der behøves 
flere resurser. Nu var Island måske ikke lige det 
land Ellen havde drømt om. Men det lød tilstræk
keligt eksotisk for, at hun takkede ja.

Det har uden tvivl været en svær beslutning for 
Ellen at tage under Første Verdenskrigs slutning at

Et af de ældste fotografier, der findes 
af oldemor og oldefar, er taget præcist 
udenfor det lille hus i Virumgade.9 På 
fotoet står mand og kone, Christian og 
Johanne, udenfor det lille hus. 1 vinduet 
ses deres ældste datter Christine, som 
kigger ud. Nedrevet. Privat samling.
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rejse alene fra sine søskende og forældre, som nu 
var blevet gamle.

"Da jeg voksede op og flyttede rundt på Island, 
var der i hvert fald noget, der flyttede med, og var 
det samme som tidligere. I dagligstuen hang der 
et stort oliemaleri, der var malet for hundrede år 
siden netop ved det lille gadekær i Virum."

Hafsteinn Jonsson (født 1957)

Ifølge ordbogen betyder Virum ”åben plads” eller 
en plads for krig. Intet virker mere fjernt end blo
dige bataljer, når man var i den stille by. Nu vok
sede Virum selvfølgelig mere end før, når toget nu 
standsede her. Men det var endnu en almindelig 
landsby. Det stråtækte hus har familien stadigvæk. 
Men meget andet har ændret sig. Ellens far Chri
stian døde kort tid efter, at Ellen rejste til Island. 
Enken Johanne bor stadigvæk i huset, men det er 
Ellens storesøster Christine og hendes mand, som 
står for husholdet. Men i slutningen af april 1930 
kommer Bergur og Ellen til Virum.

Gensynets Glæde -
24. april 1930. København
Ellen var endelig tilbage i sit fædreland efter man
ge lange år på en ø i Atlanten. Nu var hun her med 
sin ”chauffør” fra Island. Bergur var i et fremmed 
land for første gang i livet. De kørte direkte til Vi
rum og Bergur fik endelig truffet Ellens familie; 
svigermor Johanne, gammel men stadigvæk fami
liens midtpunkt. Brødrene Christian og Carl, sto

resøster Christine samt Betty, som var den søster, 
der var tættest på i alder og den der stod hende nær; 
endelig moster Emine, der var den, der fik Ellen til 
at blive soldat i Frelsens Hær i Kongens Lyngby.

Kun tre uger efter, at de kom til København, gik 
Ellen nu med Bergur ad Virum Kirke Sti til Lyngby 
Kirke. Søndag den 18. Maj 1930 giftede de sig i 
den kirke, hvor Ellen var døbt og konfirmeret. På 
vielsesattesten skrev Bergur, at han var chauffør; 
måske var det sådan, han følte sig. Han syntes må
ske, det lød finere at være chauffør end ”rörmo- 
kare” (blikkenslager) eller måske vidste han bare 
ikke, hvad det hed på dansk. Når man går tur på 
Langelinie i Københavns Havn er man snart ved 
en af verdens mest kendte seværdigheder; det er 
naturligvis den uforholdsmæssige lille statue af 
havfruen. Havfruen er halv dansk og halv islandsk. 
Billedhuggeren Edvard Eriksen10 havde nemlig en 
islandsk mor og en dansk far. Når du nu er mæt 
af at se på Den lille Havfrue, kan du jo vende dig 
om og gå nogle skridt til det gamle Kastel, som 
ligger ved Langelinie. Kastellet11 er en stjernefor
met bygning, der blev bygget for længe siden og 
bl.a. brugt, når svenskerne var her og hærgede Kø
benhavn. Men hvis du ikke besøger Kastellet, men 
følger over jernbanen ud mod Østerbro kommer du 
hurtigt til en gade, som er opkaldt efter kastellet, 
nemlig Kastelsvej. Her i nr. 11 på første sal flyttede 
Ellen og Bergur nu ind. Her føler Ellen sig igen 
hjemme. I det her område var hun tjenestepige hos 
en velhavende familie, da hun var teenager. De to 
sygehuse, hvor hun arbejdede, inden hun tog til Is-
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Det billede, jeg er glæder mig mest over med farmor 
og farfar, er, da de netop er kommet i land i Køben
havn. Han i sin hvide trenchcoat og med hat. Hun er 
klædt, som på så mange andre billeder fra Island i 
mørk frakke og med hat, nærmest som Frelsen Hærs 
uniform. Hun har hænderne i frakkens lommer og ser 
på farfar. Billede var i en plastlomme. Da jeg tager det 
ud af plastlommer, opdager jeg, at farmor Ellen har 
skrevet på bagsiden af billedet: Glädjen att ses igen, 
24. april 1930. Foto privat samling.
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Vielsesattest fra Lyngby Pastorat 1930.

5 Virumgade hed Virum vej indtil 1943, der afsnø
rede vejen, blev taget i 1950.

6 Virumgade 26. Bygget i 1856. Oprindelig 
aftægtsbolig til Bdr. Petersens Gaard/Den gule 
Gaard, i dag Kærgården.

7 Virum Kirke indviet 1940.
8 Virum Kirke Sti gik i nogenlunde i lige linie 

tværs over markerne til langs jernbanen til Fre- 
deriksdalsvej (nu Lottenborgvej) ud til Konge
vejen. En del af stien er bevaret bag Højhusene 
ud mod jernbanen.

9 Virumvej 116. Nu nedrevet.
10 Edvard Christian Johannes Eriksen (1876- 

1959). Mors navn var Svanfridur Magnusson.
11 Kastellet. Et fæstningsanlæg opført i 1624 af 

Christian IV.

land, var her i nærheden. Her var vej og tog direkte 
til Virum.
Noter

1 Artiklen oprindeligt skrevet på islandsk, oversat 
til svensk af forfatteren og til dansk af Niels-Kri- 
stian Petersen.

2 Drengenes navne er Niels-Kristian Petersen og 
Erik Timroth. Pigenavnene er desværre gået i 
glemmebogen. Huset ved gadekæret er Virum
gade 26.

3 Nordbanen mellem København og Helsingør er 
anlagt i 1864.

4 Virum Trinbræt (Holdeplads) i brug fra 1928- 
1936. En ny Virum Station blev anlagt 700 m 
længere mod nord, da strækningen blev elektri
ficeret i 1936.
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Kaningården. Ukendt fotograf. Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv 1965.
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Ved Furesøens østlige bred lige syd for halvøen 
Luknam ligger Kaningaarden, en smuk og statelig 
bygning omgivet af resterne af en park på ca. 6 tøn
der land med lindealléer, balustrader, karpedam, 
frugthave og en kunstig gravhøj.

Skønt stedets historie er gammel og smukt sam
menvævet med Frederiksdal og Dronninggaard, 
er Kaningaarden ikke nær så kendt som andre af 
Furesøens slotte og landsteder. Man blader således 
forgæves i værkerne om Danmarks slotte og her
regårde, og finder højst Kaningaarden nævnt som 
randbemærkning i afsnittet om Dronninggaard. 
Kaningaardens historie har således aldrig været 
samlet og fremstillet i sin helhed.

At der aldrig tidligere har været forsøgt en 
samlet historisk undersøgelse og fremstilling af 
stedets historie er egentlig ejendommeligt, da Ka- 
ningaardens historie bestemt ikke er kedelig, men 
tværtimod afspejler en kæde af begivenheder af op 
og nedgangstider i samfundet gennem 360 år og 
tilknytter en lang række af kendte notabiliteter til 
stedet og historien.

Istid, jægere og de første bønder
For henved 13.000 år siden smeltede resterne af 
de ismasser der gennem 60.000 år havde dækket 
Nordsjælland i en tykkelse af op mod to kilometer. 
Vintrene var betydeligt hårdere og vedvarende den
gang. Under denne smelteproces løb smeltevandet 
fra overfladen af de kilometertykke gletschere ned 
gennem revner og sprækker i isen, hvor det blev 
udsat for et stigende tryk fra det ovenfra kommen
de smeltevand. Dette tryk gjorde at smeltevandet 

borede sig ned i det blødere jordlag og dannede ri
vende strømme i tunneller under isen der gravede 
sig dybere ned i jorden. Herved dannedes en række 
tunneldale i landskabet. Mest kendt er Mølleåda- 
len, men der findes også en nordligere tunneldal 
der strækker sig fra Vedbæk over Trørød, nord om 
Nærum, mellem Søllerød og Øverød, hvor den i 
dag ses som Søllerød sø, og videre gennem Hol
te centrum, Vejle sø, Vejlemosen og ud i Furesøen 
lige nord for Kaningaarden. Det antages at denne 
tunneldal, eller store dele af den, var sejlbar i jæ
gerstenalderen, og at den dermed var den hovedsa
gelige transportvej mellem bopladserne ved Ved- 
bækfjorden og jagtterrænet ved Furesøen. Skovene 
var ikke særligt fremkommelige på grund af tæt 
urskovsvækst og mange vandhuller. Omstrejfende 
ulve og cerritoriebevidste vildsvin kunne udgøre 
en reel fare for menneskene, så alene af den grund 
regner man vandvejene for at have været jægernes 
færdselsårer. Islaget smeltede som bekendt fra syd 
og vest, derfor strømmede vandet i tunneldalene i 
denne retning, fra Øresund mod isranden ved Ros
kilde Fjord, altså modsat af Mølleåens strøm i dag.

Under istiden skete det imidlertid også at en is
klump kn ækkede af, blev dækket af jord og presset 
dybere ned i undergrunden af den ovenfor liggen
de gletscher der rykkede sydvestpå. Hvor Furesøen 
ligger i dag har der således været enorme kræfter 
på spil. Ein afknækket isklump er kommet i klem
me, og derved presset dybt ned i undergrunden af 
gletscherens bevægelser. Sidenhen er den dækket 
af moræneaflejringer, da smeltevandet søgte ud i 
retning af isranden. Den grusdækkede isklump an-
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tages at have været ca. 1000 år om at smelte, og 
derved omdannet til en sø. Således blev Furesøen 
skabt, et naturens vidunder som dyr og mennesker 
siden hen har haft stor glæde af. Som klimaet blev 
mildere indvandrede planter og dyr fra de isfri om
råder i Sydeuropa. Fuglene havde plantefrø med i 
maven som de gavmildt klattede ud over landska
bet, så træer og buske voksede op, så deres efter
kommere havde noget at bygge reder med. Op af 
den golde morænejord voksede planter og skove, 
og Litorinatiden indtraf.

Med skovene kom dyrene, og med dyrene kom 
menneskene, de første jægere sydfra. De bosatte 
sig efterhånden permanent ude ved Øresunds da
værende fjorde ved Ordrup, Vedbæk, og Nivå. Ind
imellem drog de på jagt inde i landet gennem de 
vejløse skove. Man mener at de sejlede ad vandlø
bene i bunden af tunneldalene i udhuggede linde
træstammer, ind til jagtreviret ved indlandssøerne 
hvor de havde deres sæsonjagtpladser. Forskellige 
steder ved Furesøens bredder er der fundet spor af 
deres færden i form af flintafslag, flækker, mikro- 
litter, og pilespidser. Jagtredskaber, der ud fra flint- 
hugningsteknik og tilpasning kan tilskrives jæger
stenalderens Maglemosekultur, hvilket giver os en 
tidsramme på svimlende 2.600 år, hvor vi altså kan 
regne med at jægere har frekventeret furesøområ
det. Vi ved så godt som intet om jægernes sæder 
og skikke, deres spirituelle liv, deres sprog, eller 
om furesølandskabets udseende den gang. Men vi 
ved at de har været her, at de har hugget flintred
skaber, og sikkert holdt nogle gevaldige grisefester 
ved søbredden. Dermed ved vi at der har færdedes

mennesker her igennem flere tusinde år, generation 
efter generation. Når man i dag på varme sommer
aftener står i Kaningaardsparken og ser lejrbålene 
ovre på Nørreskovens shelterpladser, er man fak
tisk vidne til et sceneri der kunne have foregået for 
6.000 år siden.

Mange husker sikkert folkeskolens anskuelsestavler  fra 
undervisningen i oldtidskundskab. Denne illustration 
skabt af Karl Jensen i 1907 virker forbavsende autentisk 
i sine livagtige detaljer. Motivet kunne i forbløffende 
grad forestille udsigten fra kysten udfor Høje klint 
ved Stavnsholt, hvor næsset ses på modsatte kyst. Ka- 
ningaarden ville i såfald være lidt under mågen, bag 
næsset. Ikke langtfra Store Klint er der faktisk fundet 
en Limhamnøkse i en have, og i Vaserne er fundet en tre 
meter lang stammekano ved tørvegravning, så meget ta
lerfor at scenariet kunne have fundet sted som vist her.
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Jægerne efterlod deres tavse spor i lokalområ
det, og deres efterfølgere, bønderne efterlod også 
deres spor. I Geels skov kan man ved vintertide 
ane konturerne af oldtidsagre, hvor skråningerne 
er planeret og formet som firkantede terrasser hvor 
man har dyrket afgrøder. Man ved at de tidligste 
oldtidsagre i Geels skov stammer fra Bondestenal
deren, og herudover findes også rester af gravhøje 
og oltidshulveje i Geels skov. Alle andre steder i 
lokalområdet har moderne byggeri gjort rent bord, 
og udslettet fortidens spor. Sidst i 60’erne da man 
byggede Vejlesøparken i Tyvekrogen fik man fjer
net de oldtidsagre der tydeligt kunne ses her.

I forhaven til Furesøvej 131 kan man ude fra 
vejen ane en gravhøj der i dag er indeklemt mellem 
moderne bebyggelse. Det er Ellehøj, formodentlig 
en broncealderhøj, men den er aldrig blevet udgra
vet. Frem til årtusindskiftet stod et kæmpe lindetræ 
på toppen af højen, og tidligere to store elletræer 
ud til Furesøvej. Allerede i 1902 blev stedet ud
stykket til et af egnens første sommerhuse, og si
den da har yderligere udstykninger af grunden skå
ret sig tæt ind på gravhøjen. Længere sydpå, uden 
for Kaningaardens tidligere jorder lå også engang 
en langdysse der i dag er væk. Den lå omtrent der 
hvor Furesøbakken og Furesøvej mødes. Den blev 
registreret i 1810 i forbindelse med en kortlægning 
af oldtidsminder på egnen, men siden hen er den 
sporløst forsvundet. Begge gravhøje har ligget højt 
placeret i landskabet, med en overdådig udsigt over 
Furesøen.

Fra middelalder til Svenskekrige
Kong Valdemar den stores (1131-1182) fosterbro
der Biskop Absalon fik som følge af sin indsats for 
kongemagten tildelt vidtstrakte godskomplekser 
i Østsjælland, som han i 1186 testamenterede til 
Bispesædet i Roskilde. Herfra kan vi i Roskildebi
spernes jordebøger følge lokalområdet gennem år
hundrederne. Det er for eksempel i Roskildebisper
nes optegnelser at vi første gang ser Virum nævnt i 
1186, her nævner den daværende Pave Urban III en 
række byer i et Pavebrev skrevet i Verona, hvor han 
anerkender Biskop Absalons gave til kirken. Gaven 
må have været omdiskuteret for pavebrevet bliver 
gentaget ved to efterfølgende paveskifter i 1192 
og 1198. Biskop Absalon døde i 1201, og først her 
blev overdragelsen ratificeret.

I de følgende 350 år administreres jordene i 
området fra bispeborgen Hjortholm på Furesøens 
sydbred. At man vælger at befæste Hjortholm med 
voldgrav og vindebro kunne antyde at der også 
sidenhen har været strid om adkomsten til roskil- 
dekirkens jorder. Også roskildekirkens to andre 
administrationscentre for jordbesiddelserne var 
befæstede; Dragsholm i Odsherred og Gjorslev på 
Stevns. Roskildebispens jordebog for 1375 nævner 
under Søllerød Sogn: „Landsbyen Tange, på 1 bol 
jord, fem gårde der hver yder 4 Sterling samt ho
veri ved borgen.“ (Før Pestepidemien lagde landet 
øde, havde Hjortholm Len 42 gårde der ydede ho
veriarbejde for borgen. Efter epidemien var tallet 
nede på 26. Resten var simpelthen forladte gårde. 
Det siger i hvor uhyggelig grad sygdomsepidemier 
reducerede befolkningstallet den gang. Hjortholms
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historie er i øvrigt detaljeret beskrevet af Peter 
Hvidtfeldt i Lyngby-Bogen 2018.

Ved reformationen i 1536 mistede kirken alt sit 
gods, og Hjortholm blev skudt i sænk. Roskilde
bispens jorder, herunder Hjortholm Len, overgik 
igen til krongods, og blev bortforpagtet. Det nord
sjællandske skovdomæne blev i årene herefter de 
jagtglade renæssancekongers foretrukne jagtrevir. 
Endnu lå de vidtstrakte skove ved Furesøen næsten 
ubenyttet hen, med spredte husmandssteder. Som 
krongods blev skovene benyttet til kongelige jag
ter mens landbrugsjorderne var bortfæstet til lokale 
bønder der fik udvist bøgekævler til byggemateri
aler i skovene.

Det har ganske givet ikke været let at være ager
dyrker i området i en tid hvor jagtrettighedeme blev 
håndhævet strengt. Hjortevildt fra den herskende 
klasses somme tider overfyldte jagtrevir kunne om 
natten rasere bøndernes marker uden at bonden 
kunne gøre noget. Bønderne prøvede at spidse pæ
lene i deres risgærder for at holde vildtet væk, Men 
lige meget hjalp det. Krybskytteri og uretmæssig 
nedlægning af vildtet blev straffet hårdt, som regel 
ved hængning i nærmeste træ, og bøndernes stør
re hunde skulle være „Strikt og lemmet“, dvs. at 
de skulle have et forben skåret af ved knæet så de 
ikke kunne jage vildtet. En række udstationerede 
jagtbetjente holdt opsyn med skovene, og vogte
de nøje at lokalbefolkningen ikke nedlagde vildt, 
havde firbenede hunde, eller stjal træer fra kronens 
skove. Bøndernes vilkår blev heldigvis bedre da 
Jægersborg Dyrehave blev anlagt.

Kong Frederik den 3. malet i 1660 i sejrende positur 
som krigsherre på stejlende hest under svenskekrigene. 
Nedenfor ses slagmarkerne. Det pompøst anlagte mo
tiv synes at være omvendt proportionalt med det fak
tum at han tabte svenskekrigene i et ydmygende neder
lag, hvor Danmark mistede Skåne, Halland, Blekinge, 
og Trondheim Len i Norge. Herudover kostede krigene 
så meget at han måtte pantsætte en stor del af kronens 
vidtstrakte jordarealer hos adelen.
Maleri af Wolfgang Heimbach, Frederiksborg.
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Kongelige jagtmarker
Under svenskekrigene 1657-59 blev landsbyen Tan
ge sammen med (Gl.)Holte og Rudegaard brændt 
ned af svenskerne på deres vej mod belejringen af 
København. Stort set alle landsbyer, hovedgårde, 
møller og jagtslotte på egnen fik samme skæbne. 
Hvad de ikke brændte af, tog de med sig og førte 
til deres lejr på Bellahøj som de døbte Carlstad ef
ter deres konge Carl X Gustav. Lejren udviklede sig 
nærmest til en by i de to et halvt år krigen varede.

Tange var en mindre landsby, blot en eller to 
store gårde, beliggende ved Store Kalvs sydbred 
på landrangen mellem Furesø og Vejlesø. Vi ved 
ikke præcis hvor Tange lå. Den er ofte udpeget 
til at have ligget på højdedraget hvor Dronning- 
gaard blev bygget, der hvor Tesch Allé i dag møder 
Dronninggaards Allé, men i middelalderen bygge
de man sjældent gårdene på den bedst beliggende 
agerjord.

Efter Svenskekrigenes afslutning i 1659 og ene

vældens indførelse året efter, overtog Christian 
den fjerdes svigerdatter, den magtfulde Dronning 
Sophie Amalie den naturskønne egn ved Tange, 
og Furesønæsset, samt Rudegaard som personlig 
ejendom. Hun havde i forvejen sat sig på Hørs
holm gods da det blev konfiskeret fra Corfitz Ul- 
feldt, så med de tre ejendomme tilsammen, ejede 
hun et vidtstrakt område der næsten dækkede den 
tidligere Søllerød kommune plus Hørsholm Kom
mune. Hun havde tidligere haft jagtslottet Ibstrup, 
(Jægersborg) men det havde svenskerne også øde
lagt under fremmarchen mod København, så nu 
var tiden inde til at annektere nye jagtrevirer.

Hendes gemal, Frederik den 3. blev betaget af 
egnens naturskønhed. I marts 1668 overtog han 
derfor den sydlige del af Furesøens skovområde, 
samt Hjortholm mølle, med kobberværk og rente- 
mesterbolig der var beliggende på en dalskråning i 
søndre Mølleådal. Hele herligheden navngav han 
Frederiksdal. Bygningerne var ikke det Frederiks-

Kongeligt Jagtselskab ved 
Frederiksborg Slot omkring 
1590.
Samtidigt maleri på Grips- 
holm, Sverige.
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dal slot vi kender i dag, men det såkaldt „lange hus“ 
der lå på bakken overfor kanoudlejningen. Dets 
grundplan er i dag markeret med brosten efter en 
arkæologisk udgravning udført af arkæologiklub
ben Flækken i 1974-75. Udgravningen og de på
følgende studier er beskrevet af Johannes Boager i 
Lyngby-Bogen 1976, og senere i bogen „Fund fra 
det ældste Frederiksdal“.

Med annekteringen af Frederiksdal og Dron
ninggaard rådede kronen hermed over et kæmpe 
areal øst for Furesøen.

Frederik den 3. er en af de få regenter der ikke 
har bygget sit eget pragtslot, men som søn af Chri
stian 4. har han måske ikke haft det store behov 
for flere slotte, og svenskekrigenes indhug i stats
kassen har sikkert også gjort sit. Ikke desto min
dre findes der i hærens arkiv en række tegninger 
til et storslået slotsanlæg i Frederiksdal som man 
påtænkte at opføre. Projektet blev dog opgivet ved 
majestætens død i 1670.

Der tales ofte om Frederik den tredjes Frede
riksdal, som han navngav efter sig selv, men sand
heden er at han kun fik glæde af det i to år, fra 1668 
til sin tidlige død i 1670.

Frederik den 3. var egentlig ikke opdraget til 
at skulle overtage tronen. Han blev konge fordi 
hans broder Christian døde året før Christian den 
4. Således opdraget med en embedspost for øje, 
måtte han pludselig se i øjnene at det var ham der 
skulle lede riget efter sin fars død. Hans opdra
gelse og hans natur var således ikke anlagt til et 
magtmenneske, og kroningen kom ganske pludse
ligt, kun to år efter at han erfarede at han skulle

Renæssancekongeparret Frederik den 3. og dronning 
Sophie Amalie blev af samtiden beskrevet som et uma
ge par. Hun som den magtglade udadvendte dronning 
der elskede pragt og selskaber, men samtidig nærede 
et uforsonligt had til sine fjender, navnlig Leonora 
Christine. Han som den mere indadvendte, lærde, og 
reflekterende regent, der kun blev konge fordi hans 
bror, Kronprinsen døde i 1647. Men han var ikke uden 
handlekraft, det var ham der støttet af borgerskabet 
trodsede adelen og gennemførte enevælden i 1660. 
Billederne yder dem ikke fuld retfærdighed. Der var 
19 års aldersforskel på kongeparret. Begge malerier af 
den Danske Hofmaler Abraham Wuchters, Frederiks
borg og Rosenborg.

være kronprins. Hele livet havde han været sig sin 
position som 2. kongesøn bevidst, og havde der
for fået mere videnskabeligt funderede interesser 
end en konge almindeligvis havde på den tid. En 
af hans mere ukendte fortjenester er at det var ham 
der grundlagde Det Kongelige Bibliotek. Grund
stammen blev hans egen bogsamling, og det var 
på hans foranledning at bygningerne til det første
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Kgl. Bibliotek blev opført i 1665-73. Også Profes
sor Ole Worms samlinger overtog han allerede i 
1655, og gjorde dermed „Museum Worminarium“ 
til grundstammen i Det Kongelige Kunstkammer, i 
dag Nationalmuseet.

Dronninggaard
Ved Tanges brandtomter opførte dronning Sophie 
Amalie i 1661 Dronninggaard, dels som lystgård 
for kongelige jagtselskaber, som Ibstrup var det 
tidligere, og dels som administrativt centrum for 
alle bøndergårde i Søllerød sogn, der var bortfor
pagtet under Dronninggaards administration. Frem 
til bondefrigørelsen i 1766-68 fungerede Dron
ninggaard således som godskontor for et vidtstrakt 
opland.

Dronninggaard avlsgård malet af Erik Pauelsen i 1795. 
Selv om dette er malet hundrede år senere end Sophie 
Amalies ejertid, har gårdens udseende næppe ændret 
sig væsentligt. Hovedbygningen har en markant kvist 
med en klokke i dennes gavl. Furesøen anes i venstre 
side bag avlsbygningerne. (Moltkes Palæ, København).

Således havde Frederik den 3. og hans dronning 
hver deres lystgård en halv times ridt fra hinanden. 
Her kunne de hver især trække sig tilbage og nyde 
det landlige liv. Ganske givet har modsætningerne 
i kongeparrets personligheder haft dette praktiske 
udkomme. Landbrugsbedriften på Dronninggaard 
udviklede sig efterhånden til et mønsterlandbrug 
i kraft af dets privilegerede status som kongelig 
ejendom. I gårdens stalde stod der 30-40 køer hvil
ket var imponerende for en gård dengang, og me
jeridriften blev et mønster for datidens landbrug. 
„Hollænderiet“ blev det kaldt idet der var hidkaldt 
landbrugsspecialister fra Holland der opbyggede 
den rationelle drift af kvægbestanden. De bevarede 
regnskaber viser at der herskede orden og princip, 
samt at fiskeriet på Furesø og Vejlesø var en vig
tig del af gårdens økonomi. I markbogen fra 1682 
opregnes Dronninggaards jordtilliggende til 104 
tønder land, og 44 tønder hartkorn. Forholdstal
let siger noget om jordens bonitet, altså hvor godt 
udbytte den gav. Sammenholdt med egnens andre 
bylaugs forholdstal kan man se at Dronninggaard 
var en veludviklet landbrugsbedrift.

Dronninggaard blev også velegnet som landsted 
når de kongelige ville søge den landlige idyl langt 
fra byen og de royale forpligtelser. Her var frisk luft 
og brise fra Furesøen, der kunne få dem til at glem
me byens latrinstinkende gader og smøger. Hoved
bygningen der blev opført i 1661 beskrives som et 
„Holstensk Bondehus“ med kælder i kampesten og 
kongelige logementer i stuen. Hertil kom avlsbyg
ningerne der sikkert har ligget i behørig afstand fra 
de royale^ gemakker, samt en smuk have ned mod

198



Kaningaarden - et Landsted ved Furesøen

søen. Senere kom flere bygninger til, blandt andet 
et nyt „Residens-Huus“ samt et „Sommer-Huus“ i 
1663.

Dronning Sophie Amalie lod også grave en ka
nal mellem Vejlesø og Furesø, hvor kanalen fra 
1896 findes i dag. I juni 1663 indgav en betroet hof
funktionær en skrivelse til dronningen vedrørende 
hendes tre nordsjællandske godser, Dronninggaard, 
Hirschholm og Ebbekøb. Heri bad han dronningen 
tage stilling til et detaljeret forslag om i sommerens 
løb at lade grave en grøft mellem søerne der ville 
blive 50 Rutten (400 m) lang, 12 Alen (8 m) bred 
og 6 kvarter (1 m) dyb. Dronningen godkendte for
slaget og arbejdet blev igangsat og udført henover 
sommeren 1663 af ca. 120 daglejere. Vejlesø havde 
i forvejen afløb gennem en bæk der løb gennem Vej
lemosen, Malmmosen, Bredvig mose, og ud i Lille 
Kalv. Vejlesø havde desuden tilløb fra Søllerød sø, 
altså havde vandet samme afløb som den føromtal
te sejlbare passage fra kapitlet om Stenalderen. Ved 
at grave kanalen mellem Vejlesø og Store Kalv fik 
man dermed skabt stillestående vand i vandløbet 
gennem Malmmosen der herefter groede til. Senere 
har man lagt yderligere dæmninger og stisystemer 
på tværs, blandt andet Parcel vej, så i dag kræver 
det en god fantasi at forestille sig et klukkende åløb 
på dette sted. Årsagen til hoffunktionærens forslag 
kunne være at man ved gravning af kanalen, vil
le afskære omstrejfere fra at betræde Dronningens 
jagtmarker, samt holde vildtet indespærret, idet 
hele furesønæsset nu reelt var en ø. Et andet punkt i 
hoffunktionærens skrivelse var nemlig en udvidelse 
af bækken mellem Dronninggaards mark og Virum 

skov til en bredde på 10-12 Alen (7-9 meter), så in
gen kunne forcere den med et bræt eller en stang. 
Med disse to tiltag havde Dronningen i al fald fået 
beskyttet sit private jagtrevir, på en måde der holdt 
vildtet inde og uvedkommende ude.

Dronning Sophie Amalie forstod at iscenesætte 
sig selv. På Rosenborg findes et aparte loftsmaleri 
som hun fik udført, af hofmaleren Abraham Wuch- 
ters. Her ses hun som gudinden Hera, sammen 
med Zeus på Olympen. Et ret usædvanligt portræt 
af en dansk dronning. Herudover er hun den ene-

Detaljer af dronning Sophie Amalies Jagtriffel. 
Hjullåsriflen er med sine indlagte motiver af Leda og 
Svanen fra den græske mytologi, samt indlagte elfen
bens-monogrammer, et kunststykke. Bemærk dronnin
gens navnetræk „ SA" foran aftrækkerbøjlen. 
(Mothsgaarden - Rudersdal Museum).
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ste danske dronning der har sikret sig et eftermæle 
som jagtglad. Det siges at hun under en jagt ved 
Hillerød nedlagde intet mindre end 30 harer. Der 
eksisterer en festlig beretning fra et jagtselskab på 
Dronninggaard i 1663. Selskabet var i anledning af 
et besøg af Kurprinsen af Sachsen, da han skulle 
forloves med Kongeparrets ældste datter. På vej fra 
København til Frederiksborg, holdt det kongelige 
følge an ved Dronninggaard og spiste middag. Vi 
hører at de kongelige damer efter middagen klæd
te sig ud som bondepiger og dansede lystigt i par
ken til jævn bondemusik fra sækkepiber, giger, og 
skalmejer. Festen holdtes ud på aftenen ved fak
kelskær i pavilloner flettet af løvværk. Ude på søen 
var indrettet et flydende teater på en pram hvor der 
dansedes ballet oplyst af lanterner, og det hele af
sluttedes af et festfyrværkeri.

Canin-Huus
Den type fester og jagtselskaber var netop grun
den til at forløberen for Kaningaarden opstod som 
beskeden jagtbetjenthytte. Det var ridefogeden fra 
Ibstrup, Lorenz Tuxen der skaffede et kuld kaniner 
til Dronninggaard, så dronningen kunne adspredes 
med kaninjagt. Ude på halvøen Luknam der den 
gang angiveligt gik under navnet Maltø, en mor
æneknold der rejser sig stejlt fra søbredden i vest 
og flader ud mod øst, blev der oprettet et kanineri 
og stedet fik derfor navnet Canin-Holm. Som bolig 
for den, som skulle føre tilsyn med kanineriet og 
vildtet i øvrigt opførtes en lille stråtækt jagthytte, 
Canin-Huus, angiveligt ude på selve øen.

Et bevis herfor finder vi i Søllerød Sogns Mark

bog af 9. august 1682. Ifølge denne tidlige topo
grafiske beskrivelse var Dronninggaard delt i fire 
Vange; Dronning Vang, Næsse Vang, Vangen til 
Kongevejen, og Rude Vang. Disse stednavne er 
selv i dag selvforklarende, hvilket skyldes at den 
tysktalende dronning gjorde rent bord med hensyn 
til stednavne, og forkastede det tidligere system 
med inddeling af Tanges og Rudes tre vange i åse 
og stykker. Herved forsvandt de gamle stednavne. 
Det nævnes også i Markbogen at der til Dronning
gaard ligger „ Tvende søer, nemlig Fure Sø og Vejle 
Sø (Vejle betyder Vadested) der bruges til fiskeri 
efter hendes Majestæt enkedronningens behag. 
Fiskene derudi er af forskellige sorted1' Videre, og 
nok så interessant, hedder det; „Udi bemeldte Fure 
Sø ligger en liden Holm, Canin-Holmen kaldet, 
som i lige maade tilhører hendes Majestæt, og som 
bebos af Østard (?) Hansen“

Dette er det tidligste bevis vi har for Kaningaar- 
dens forløber som forvalterbolig for enkedronnin
gens kanineri.

Om Kaninholmen virkelig har været en regulær 
ø den gang er vanskeligt at sige. Datidens kortma
teriale er ikke ret præcist, og navnene Maltø og 
Canin-Holm antyder i begge retninger. Endelsen 
-holm er heller ikke entydig. Klaus Nars Holm er 
f.eks. en ø, mens Hjortholm var en halvø. Man kan 
nok forsigtigt konkludere at Kaninholmen har væ
ret en ø, i den forstand at den var omgivet af vand 
til alle sider, uden mulighed for tørskoet adkomst, 
men ikke nødvendigvis at man kunne sejle rundt 
om den. Omvendt kendes Erik Pauelsens maleri
er og Henry Drevons tegninger visende udsigten
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Udsnit af Jagtkort over Nordsjælland udarbejdet om
kring 1690. De viste skovområder svarer stort set til 
skovene i dag. Dronninggaard, Virum og Frederiksdal 
er angivet korrekt og den antydede kystlinje syd for 
Luknam kunne tyde på at området øst herfor har været 
moseeng eller rørsump. Syd for Dronninggaard ses en 
forbindelsesvej over moseområdet omtrent hvor Par
celvej forløber i dag. (Rigsarkivet).

fra Næsseslottet i 1786-90. Her ser man tydeligt et 
engområde eller en nyhøstet rørskov øst for Kanin
holmen. Det er således muligt at den lettest farba
re vej til Kaninholmen i 1660’erne var til hest via 
den opskyllede revle syd for Kaninholmen, som er 
opstået som følge af årtusinders vestenvind. Dette 
forklarer i al fald hvorfor Kaningaarden ligger hvor 
den gør i dag. Den kunne tænkes at være placeret 

Det tidligst kendte kort hvor Kaningaarden figurerer 
er Videnskabernes Selskabs kort over Københavns 
Amt, tegnet af O. C. Wessel i 1766. (En bror til digteren 
Johan Herman Wessel). Kortet eksisterer i flere påføl
gende udgaver fra de følgende år, men kartografien 
er den samme, og samme kartografiske fejl går igen: 
Luknam er gledet for langt nordpå og rammer næssets 
sydkyst, så Lille kalv er forsvundet. (Rigsarkivet).

ved den oprindelige adgangsvej til Kaninholmen 
som en slags porthus.

Furesøens flodemål var på Sophie Amalies tid 
omkring en halv meter lavere end i dag. Vandstanden 
er hævet grundet den senere opstemning ved vand
møllen i Frederiksdal. Området øst for Kaninhol
men har formodentlig også været moseeng eller rør
sump i det 17. århundrede. At grave en kanal tværs
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gennem mosen ville imidlertid være let, og herved 
ville man have skabt en ø til at holde kaniner. En 
sådan kanal fremgår også af Henry Drevons detalje
rede kort over næsset fra 1786, hvor „Canin-Holm“, 
„Lang-Holm“, og „Ravn-Holm“ er markeret som 
faste øer i Malmmosen, samt en tydeligt marke
ret kanal på indersiden af Canin-Holm. Dette kort 
er under alle omstændigheder det mest detaljerede 
og troværdige af datidens kort over området. Det er 
vel at mærke tegnet hundrede år efter Sofie Amali
es jagtrevir, så vi har stadig ikke et entydigt svar på 
hvordan landskabet så ud i 1660’eme.

Dronning Sophie Amalie fik via den hollandske 
storhandelsmand Gabriel Marselis skaffet en kanin
vogter fra Holland, der opsatte gærder på kaninhol
men og satte vildtforvaltningen i system, så herska
berne kunne fornøje sig med kaninjagt. Det fortælles 
at neden for den stejle kyst lå kongeparrets lystbåde, 
blandt andet en venetiansk gondol opankret. Det er 
dog lidet sandsynligt at man ville opankre både på 
dette vindblæste sted. At lægge dem for anker i Lille 
Kalv ville give mere mening. Videre hedder det at 
der på toppen af skrænten skulle være anbragt 15 
små kartover - skibskanoner, ni af kobber, seks af 
jern, for at kunne salutere søens folk, når de høje 
herskaber begav sig ud på sejlads i Furesøen. Det ly
der utroligt, men det har næppe været en permanent 
installation. Sandsynligvis har det beskrevne men
ageri været arrangeret i forbindelse med et kongeligt 
jagtselskab. Ved de kongelige klapjagter havde de 
lokale bønder pligt til at give møde og deltage som 
medhjælpere, sandsynligvis som en del af deres ho
veriarbejde for kronen.

Efter Frederik den 3. død i 1670 aftog Dron
ningens interesse for Dronninggaard og Kaninhol
men. Hun opholdt sig oftere på Hør(ning)sholm 
gods, og Nykøbing slot, der begge var hendes 
private ejendomme. Hun bortforpagtede herefter 
Dronninggaard for en årlig afgift på 400 Rigsdaler, 
og den førhen så festlige lystejendom synker hen 
i ubemærkethed. Bedriften udnyttes på alle måder 
for at kunne få afgiften ind med renter, og forpag
terne skifter ofte, hvilket kunne antyde problemer 
med rentabiliteten. Dårlig høst, kvægsygdom, og 
den 18. maj 1688 kulminerer miséren, da gården 
brænder ned. Sophie Amalie dør i 1685, så hun var 
forskånet for at opleve Dronninggaards deroute. 
I den efterfølgende regent, Christian den femtes 
regeringstid, var gården tilsyneladende underlagt 
rentekammeret for derefter, ifølge optegnelserne 
at tilhøre datteren Sophie Hedvig sammen med 
Frederiksdal i 1714.1 hele denne tid hører vi ikke 
om Kaningaarden. Det er mest sandsynligt at den 
har fortsat som bortforpagtet Jagtbetjenthytte eller 
husmandssted under Dronninggaard, stadig med 
leveringspligt til de kongelige køkkener. Men der 
foreligger intet vidnesbyrd om det.

Jagtbetjent Jørgen Schou -1739
Hvad vi ved er at „Canin-Hus“ i 1730’eme beboedes 
af en underordnet Kgl. Jagtbetjent Jørgen Schou, og 
at Canin-huset var omgivet af et „lidet vænge og en 
Hauge“. Han var Pandsvend, hvilket vil sige at han 
havde ansvaret for at opstille og passe jægernettene 
„Panderne“. En vis jagtdrift for kongehuset har alt
så fortsat fundet sted. Det fremgår at han boede her
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afgiftsfrit, så hans berettigelse til at bebo stedet har 
sandsynligvis beroet på faste leverancer af vildt til 
kongehusets husholdning, foruden opsyn med sko
vene. Vi hører i hvert fald at en nidkær overjæger i 
1754 afkrævede Grevinde Schulin på Frederiksdal 
en årlig leverance på 30 kramsfugle (småfugle) til 
det kongelige køkken. Så der har ganske givet væ
ret holdt streng justits med jagten på skovenes vildt, 
herunder krybskytteri. Overjægerens argument var 
at fuglene ikke overholdt matrikelgrænser, og derfor 
var det til dels kongens fugle der befandt sig på Fre- 
deriksdals jorder. Jagtbetjenten Jørgen Schou boede 
i „Canin-Huus“ indtil slutningen af 1739, hvor ma
terialforvalter ved Christiansborg, senere auktions
direktør Maurids Christian Fischer får hus og grund 
i fæste på livstid.

Auktionsdirektør og slotsforvalter 
Maurids Christian Fischer 1739-1772
Af fæstebrevet dateret 31. December 1739 fremgår; 
„På Hans Kongelige Majestæts min allemådigste 
arvsherre og Konges vegne og vedkommende høje 
approbation haver jeg sted som fæst, som jeg her
med steder og fæster til den Kgl. Materialforvalter 
ved Slotsbygningen (Christiansborg) velædte Mau- 
ridz Fischer det Huus „Canin-huuset“ kaldet, som 
Pand-Svend Jørgen Schou forhen frie uden afgift 
har beboet, og godvillig til ham har afstået, efter 
imellem dem gjorde accord“. Maurids Fischer over
tog således fæstet på Canin-huset med tilhørende 
lille vænge samt have, for en årlig fæsteafgift på 2 
Rigsdaler. Til indfæstning betaler han 10 Rigsdaler, 
i henhold til aftale med Kgl. forvalter Laurs Nielsen 

på Frederiksdal. Pudsigt nok er 1739 også året hvor 
Kongens udenrigsminister Johan Sigismund Schu
lin var landligger på Frederiksdal for første gang. 
Han kom til at holde af stedet og fik det i livfæste af 
kongen som tak for sin indsats for kongehuset. Se
nere fik han det tilskødet som privat ejendom, efter 
han havde opført Frederiksdal Slot, som hans efter
kommere i dag bebor på 8. generation.

Både indfæstning og årlig fæsteafgift for Ka- 
ningaarden var beskeden, så aftalen kan have om
fattet fortsatte vildtleverancer til den kongelige 
husholdning, og Fischer har sandsynligvis haft en 
fastboende pandsvend som forvalter og opsyns
mand. Fischer selv havde som materialforvalter ved 
opførelsen af det første Christiansborg Slot, alle
rede en betroet stilling i samfundet, og utvivlsomt 
har han haft en ejendom i København. Han var med 
andre ord den første københavnske landligger der 
havde Kaningaarden som ren og skær lystejendom.

Fischer var søn af en forpagter fra Midtjylland, 
som igen var nevø til kongelig hof-vinhandler 
Christian Thomsen Fischer, der foruden at være 
vinleverandør, og kongelig mundskænk, også ud
lånte penge til Frederik den 3. for at finansiere 
svenskekrigene. Maurids Christian Fischer synes 
således at have haft gode opstartsbetingelser i li
vet. Han startede som kongelig livtjener, herefter 
avancerede han i 1738 til materialforvalter ved 
byggeriet af det første Christiansborg slot der stod 
færdigt i 1740, efter syv års byggeri. Han blev auk
tionsdirektør før 1743, og i 1745 udnævnt til Slots
forvalter på Christiansborg. Han blev senere igen 
udnævnt til justitsråd.
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Fischer selv var også et stykke af en berømt 
mand. Han var mest kendt for angiveligt at have 
reddet to danske kongers liv. Først Frederik den 4. 
som faldt ned i en kalkgrube på Sophie Amalien
borg, og senere sønnen Christian den 6. fra en il
debrand i Gjethuset. På Fischers gravplade i Linå 
Kirke ved Silkeborg kan man den dag i dag læse føl
gende inskription: „Herunder gemmes de jordiske 
Levninger af den, som med sit Eged Livs Fare Frel
ste Kong Friedrich den Fierde sin herre og Konges 
Liv fra en stor Døds Fare og fra den tiid sin øf rige 
Livstid blev belønnet med Ære, Embeder og Aarlig 
Pension... “ I den Fischerske stamtavle beskrives 
hændelserne mere detaljeret: Kong Frederik den 4. 
sank med sin hest ned i en kalkgrube på Sophie 
Amalienborg. Alle ville hjælpe men ingen turde. 
Den unge Fischer sprang imidlertid uforfærdet i 
gruben og tog Kongen uskadt af hesten, og derfor 
fik han pension resten af livet. Senere var Konge
sønnen Christian den 6. på Det Kongelige kanon
støberi, Gjethuset på Kongens Nytorv, der lå hvor 
Det Kongelige Teater ligger i dag. Her sprang en 
kanon og satte huset i luer. Fischer sprang fra gal
leriet ned mellem menneskemængden og fik kon
gen reddet uskadt. Historien fra Gjethuset fremgår 
imidlertid kun af Fischer familiens stamtavle, -ikke 
af gravpladen... I det hele taget rummer Fischer 
familiens stamtavle en række bemærkelsesværdige 
optegnelser, hvor grænsefladen mellem den af Go
ethe senere så berømte „Dichtung und Wahrheit“ 
somme tider kan være svær at skelne.

Således skulle sønnen Jean Arnold Fischer der 
forblev ugift og var en handlekraftig og bestemt 

herremand der fik skabt sig et ry, have inspireret til 
Steen Steensen Blichers novelle „Fruentimmerha- 
deren“ Årsagen til dette skulle være at der blandt 
bønderne på egnen cirkulerede mange historier om 
„Den gale Fischer“ som Blicher har taget til sig. 
Blandt andet hed det sig at når Jean Arnold Fischer 
kom ridende mod et gærde og børnene løb hen for 
at lukke op, fik den først ankomne en skilling for 
ulejligheden, mens den sidst ankomne fik et smæld 
med ridepisken, før han satte videre afsted over 
stepperne. Jean Arnold Fischer døde ret pludseligt 
i 1805, og det satte gang i historier blandt bønder
ne om at han skulle have lagt sig ud med kongen, 
og var blevet beordret til København for at blive 
fange på Blåtårn (Her vakler historien, for Blåtårn 
var nedrevet 60 år tidligere, og Fischers far var som 
bekendt slotsforvalter på Christiansborg, som blev 
bygget i stedet. Men tårnet levede videre i bønder
nes sagnverden) For at undslippe denne skæbne 
havde han fingeret sin egen død og begravelse, og 
forladt landet. Det var sikkert og vist, for „nogen“ 
havde set ham lyslevende i Hamburg, og i stedet 
for Fisher selv, indeholdt hans kiste angiveligt en 
ungstud. Dette blev dog afkræftet flere år senere 
da man åbnede kisten. Det er imidlertid sandt at 
herremanden Jean Arnold Fischer byggede og ved
ligeholdt flere kirker i Viborg Amt, og den dag i 
dag kan man se hans navnetræk i Hinge, Lemming, 
Svostrup, og Sejling kirker.

Mauri ds Christian Fischers anden søn Christi
an de Fischer gjorde militær karriere i København 
og steg i graderne, et forløb der kulminerede med 
at han blev adlet i 1811, og ridder af Dannebrog i
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1813. Han stiftede senere et Fideikommis der sta
dig forvaltes af hans efterslægt, der blev betydelig, 
idet han fik 11 børn med hustruen Frederikke Lou
ise Monrad som han ægtede i 1775.

I Hans de Hofmans fundationer, Bind VII fra 
1761, et 11-binds bogværk der indeholder en guld
grube af danske aktstykker samt historiske og to
pografiske optegnelser, finder vi en fin skildring 
af Kaningaarden anno 1761; „Ved Fuur søe ligger 
et Lyst Sted Caninholmen kaldet, eies og opbygt 
af Auktions-Directeur Fischer, er mest opbygt af 
Kæmpe og Kuppel-Steen, og 2 store af ham selv 
anlagte Frugt-Hauger“... Her hører vi for første 
gang om den kampestensbygning der er forløberen 
for den nuværende hovedbygning, og ikke mindst 
om en udplantet frugthave. Kaningaardens traditi
on for frugthaver er således mindst 260 år gammel. 
Inspirationen og planterne kan være kommet fra 
Frederiksdal slot der allerede i 1745 fik importeret 
æbler, pærer, kirsebær og blommetræer fra Tysk
land, foruden en række Lambertske nøddetræer. 
Videre berettes i fundatsen om andre landlige be
kvemmeligheder på Caninholmen, således om en 
båd der „kunne gå til vands udi fersk sø til Fre
deriksdal, Farum, Dronninggaard og Kollekolle, 
og haver han med liden bekostning indrettet en 
Espèce afen dokke med indløb fra Furesøe, hvoru- 
di hans lidet fartøj kan ligge oventil tør og nedadtil 
flyde udi alle tiders stille vand“... Den charmeren
de tidstypiske formulering må henvise til et både
hus i vandkanten, udgravet således at man kunne 
sejle ind i det, og fortøje båden i permanent tørvejr. 
Det kan have været en forløber for den nuværende 

indsø, idet tørvematerialet har været relativt let at 
udgrave et havnebassin i „for liden bekostning“. 
Ligeledes fortælles det, var der opstillet et stort 
fuglehus ud mod Furesøen med en blind fontaine, 
hvor man formodentlig har holdt kramsfugle.

Det ses at Fischer havde udviklet jagthytten 
til et landsted i tidens romantiske ånd, dog uden 
egentlige dyrkningsjorder der ville kunne under
støtte en rentabel godsdrift. I 1769 nævnes dog i 
en oversigt over fiskeriforpagtningskonditioner på 
Furesøen at „Auktionsdirektør Fischer så længe 
hans forpagtning vedvarer, beholder frihed til at 
bruge småredskaber til fiskeri ud for Canin-Hol- 
men. “ Han har således også haft forpagtningsret til 
småfiskeri i Furesøen ud for sin ejendom.

I Hofmans Fundats står der at Fischer ejer lyst
stedet, men det må bero på en misforståelse. Jor
den var stadig kronens ejendom, og Kaningaarden 
var i lighed med mange andre lystejendomme der 
skød op i Lyngby og Søllerøds omegn før 1768, 
beliggende på fæstet jord, hvorimod bygningerne 
var selveje. Det kaldtes „superficiefæste“. Først ef
ter 1768 kunne de få lov at købe grunden af kronen 
og få den overdraget som personlig ejendom. Ma- 
rienborg var f.eks. beliggende på fæstejord under 
Frederiksdal gods, der dog ikke længere tilhørte 
kronen men Udenrigsminister Johan Sigismund 
Schulin, (senere hans enke, Grevinde Catharina 
Maria Schulin). Marienborgs bygherre var i øvrigt 
Olfert Fischer, far til søhelten af sammen navn. 
Om der var en familiemæssig relation til Maurids 
Fischer, vides ikke, men vi kan konstatere at beg
ge kom fra velstående kredse i København, havde
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samme efternavn, og byggede lyststeder på samme 
egn med få års mellemrum.

I Fischers tid på Kaningaarden bliver der også 
opført flere bygninger der lejes ud enkeltvis til 
landliggere og sommergæster. Ud fra udskiftnings
kortet fra 1771 kunne det se ud som om der er op
ført tre landliggerhuse på række med facade mod 
Furesøen. At det bemidlede borgerskab flyttede på 
landet om sommeren skyldes naturligvis trangen til 
at komme ud i naturen og stilheden i den friske luft, 
men ikke mindst at komme væk fra byens usunde 
luft. Med åbne kloaker, kreaturer i stueetagen, rot
ter i rendestenen, og natpotter tømt ud på gaden fik 
København en egenartig odeur om sommeren, og 
et til tider direkte usundt klima.
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Kaningaardens „Belle Epoque“
Med Fischers udbygning og udlejning af logemen
ter om sommeren indledes Kaningaardens „Belle 
epoque“ hvor en række kendte intellektuelle land
liggere samles og færdes på Kaningaarden i som
merhalvåret.

Det forhold at en lystgård var delt i flere mindre 
lejligheder med sommerudlejning for øje forekom 
ret ofte i Lyngby og Søllerød på det tidspunkt. Al
lerede i 1768-udgaven af Videnskabernes selskabs 
kort ses i forhold til tidligere udgaver, to bygninger 
foruden hovedbygningen, den tredje bygning må 
således være rejst mellem 1768 og 1771.

En af de faste landliggere i 1750-60’eme er as
sessor (højesteretsdommer) Henrik Hielmstieme 
(1715-1780). Han blev født i 1715 under navnet 
Henrik Henriksen, som søn af en velhavende is
landsk købmand, og blev dimitteret til Københavns 
Universitet som 18-årig. I barndomshjemmet på 
Gammel Strand færdedes ikke blot betydnings
fulde borgere fra byens handelskredse, men også 
tidens førende lærde som Hans Gram og Andreas 
Hojer. Især de sidstnævnte blev dem der kom til at 
præge Hielmstiemes interesser og åndelige udvik
ling, og de tog sig til dels af hans uddannelse og gav

En af de faste sommergæster på Kaningaarden i 1750-60’erne var Asses
sor Henrik Hielmstieme (1715-1780). Den lærde embedsmand og intel
lektuelle bogsamler nød naturen, stilheden og den friske luft, der gav ham 
lejlighed til at skrive og studere i ophøjet ro. Herude på landet holdt han 
kancelliråd sammen med åndsfællerne Jacob Langebæk, B. V. Luxdorph, 
og senere Peter Frederik Suhm. Stik efter maleri af Jens Juel, med latinsk 
epigram af B. V. Luxdorph.
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den unge videbegærlige student adgang til deres 
private biblioteker, idet der ikke fandtes offentli
ge biblioteker. Han tog attestats som teolog i 1736, 
og i 1738 blev han sekretær i Det danske Kancelli. 
Hans interesser bar ham dog i anden retning, for på 
hobbybasis studerede han historie og videnskab, 
og blev siden hen en ivrig samler af heraldik, bøger 
og kunstværker. I Kancelliet arbejdede han i Kom
missionen til ordning og beskrivelse af den kon
gelige møntsamling, hvilket nok har givet spiren 
til hans heraldiske interesser. Senere udarbejdede 
han en samling af kilder over de ældste danske bø
ger fra middelalderen, og beskrev deres forfatteres 
levned, og lagde dermed grundstenen til studier i 
tidlig dansk litteraturhistorie. I 1740-42 foretog 
han en længere udenlandsrejse hvor han blandt an
det opholdt sig i de tyske kulturbyer som Lübeck, 
Berlin, Dresden, og Freiburg før rejsen gik videre 
til den franske kulturs højborge som Strasbourg og 
Paris. Hjemrejsen gik via London. Overalt stiftede 
han bekendtskab med lærde statsmænd og viden- 
skabsmænd, og dannelsesrejsen fik stor betydning 
for hans videre åndsretning.

Da han vendte hjem til København, forsøgte 
han sig med at afholde „Salon“ efter fransk for
billede, men hans fremmedartede fransk inspire
rede idé gav næring til en vis afstandtagen blandt 
københavnerne der nok syntes at „M. Anrison“ 
(Henriksen udtalt på fransk) havde taget lidt for 
mange franske skikke til sig under opholdet i Pa
ris. Man kunne få den tanke at Holberg havde ladet 
sig inspirere af Hielmstierne da han skrev Jean de 
France, men denne komedie var allerede udkom

met i 1722, og således grundigt indarbejdet i folke- 
sindet, så det er snarere Holbergs komedie der har 
inspireret københavnerne til at spotte Hielmstierne 
for sine bestræbelser for at indføre lidt fransk ånds
liv i det provinsielle København.

Den 13. november 1742 stiftedes med Kong 
Christian den 6.’s approbation et „lærd societet“ 
efter fransk forbillede „Det Kongelige Danske Vi
denskabernes Selskab“, der i øvrigt eksisterer den 
dag i dag. Hielmstierne blev indbudt til at blive 
selskabets første sekretær, hvilket han imødekom, 
og samtidig afslog et tilbud om at blive Danmarks 
legationssekretær i Madrid. Posten som selska
bets sekretær bestred han i 33 år. Blandt selska
bets langt senere medlemmer tæller blandt andet 
Charles Darwin og Louis Pasteur.

Da Jacob Langebæk året efter stiftede Det Kon
gelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie, 
blev Hielmstierne ligeledes et aktivt bidragende 
medlem af dette, helt frem til sin død. Hielmstierne 
var efterhånden avanceret til en vigtig figur i det kø
benhavnske borgerskab der havde forbindelser både 
i embedsværket og i den intellektuelle elite. Hans 
hus ved Frederiksholms Kanal blev kendt som sam
lingssted for eliten af de højere selskabskredse.

Han blev ophøjet i adelstanden i 1747, hvor han 
blev adlet af Kongen og fik efternavnet Hielmstier
ne, -indtil da hed han Henriksen. I 1750 blev han 
udnævnt til assessor (dommer) ved Højesteret, et 
embede han beholdt frem til 1771 hvor han blev 
afskediget under Struensee. Senere blev han gehej- 
meråd, altså en del af Kongens inderkreds, det „ge
heime råd“, hvilket var synonymt med en minister-
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post under enevælden. Senere blev han præsident 
for Videnskabernes Selskab. Måske netop derfor er 
Kaningaarden så omhyggeligt og detaljeret indteg
net på Videnskabernes Selskabs kort.

Hielmstierne var ikke produktiv som forfatter, 
men han blev passioneret bogsamler, med forkær
lighed for litterære sjældenheder og tidlig dansk 
litteratur. Hvis en sjælden bog ikke kunne findes, 
lod han den gerne genoptrykke for sig selv og an
dre. Han opbyggede herved et imponerende privat 
bibliotek med ca. 5.000 bind, som han villigt gav 
andre videnskabsmænd adgang til. Samlingen fin
des i dag i Det Kongelige Bibliotek, som en sær
skilt samling, flankeret af en buste af ham, udført 
af Thorvaldsen. Hans møntsamling blev overdraget 
til Det Kongelige Møntkabinet, og hans navn lever 
videre i Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftel
se, en velgørende fond indstiftet af hans barnløse 
datter og svigersøn i 1809, der fremdeles støtter 
kulturformidling, videnskab og kunst med årlige 
legatuddelinger. Således arbejder Hielmstierne sta
dig for at fremme videnskab og kunst, -in absentia.

Som lille kuriosum kan nævnes at det var Vi
denskabernes Selskab der i 1917 udgav naturhisto
rikeren Carl Wesenberg-Lunds omfattende studier 
af Mølleåens søer i bogen „Furesøstudier“, og Den 
Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse der ydede 
støtte til udgivelsen af Værket „Danmarks Søer“ i 
1991-98. Begge udgivelser er blandt de relativt få 
bogudgivelser der beskæftiger sig videnskabeligt 
med Furesøen.

I en lang årrække boede Hielmstierne på Ka- 
ningaarden om sommeren, og de gode venner den 

lærde latiner og kollega til Hielmstierne, Assessor 
i Højesteret, Bolle Willum Luxdorph og den dan
ske historiker, geheimearkivar Jakob Langebek var 
ofte gæster på Kaningaarden. Uden tvivl har disse 
tre litterære åndsfæller haft et lykkeligt og kulti
veret samvær på Kaningaarden. Såvel i Luxdorphs 
dagbøger som i Langebeks breve ydes der bidrag 
til Kaningaardens historie.

Her holdt de tre lærde videnskabsmænd kancel
likollegium ved Furesøens bred. Man kan næsten 
se dem for sig, de tre kultiverede herrer slentrende 
langs vandkanten, klædt i datidens gevandter, mens 
de diskuterer hvordan de skal tilrettelægge udgi
velsen af Ole Worms latinske Epistolæ. De stand
ser og nyder den mageløse udsigt over søen mod 
Nørreskoven, hvor en anden videnskabsmand Jo
hann Georg von Langen, der netop var hidkaldt fra 
Brandenburg af kongen, samtidig gik og regerede 
for at indrette kronens skove til rationel tømmerpro
duktion og plantagedrift. Måske netop denne dag 
gik han og planlagde sin granplantage alt imens de 
indlejrede soldater plantede grantræer efter hans an
visning. Det er en betagende oplevelse i dag at stå 
i Kaning aardsparken og se over mod Nørreskoven 
hvor de få overlevende af Von Langens ædelgraner 
tydeligt ses som værende markant højere end resten 
af skovbæltet, og tænke sig at disse giganter blev ud
plantet mens Hielmstierne, Langebek, og Luxdorph 
færdedes på Kaningaarden.

Geheimearkivar Jacob Langebek (1710-1775) 
havde sommerresidens i Springforbi, nord for Taar- 
bæk. Hans familie tilhørte en gammel præstesiægt 
hvis tilnavn kom fra Langebæk præstegård i Kalve-
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Henrik Hielmstierne. Jacob Langebek. Bolle Willum Luxdorph.

have sogn. Han tog teologisk attestats i 1732. Histo
rie og videnskab var endnu ikke noget man kunne 
studere på universitetet, så teologien blev indgangs
studiet for de der ville være lærde latinere, og deref
ter arbejde videre med videnskab, historiestudier el
ler studier i sprog. Via en studiekammerat kom han i 
forbindelse med den bogelskende etatsråd Frederik 
Rostgaard, der tog ham til sig, og blev Langebeks 
mæcen. Vi ved at Langebek udarbejdede et katalog 
over Rostgaards store manuskriptsamling der i dag 
findes på Det Kongelige Bibliotek og at Langebek 
senere blev medarbejder på Rostgaards store danske 
ordbog som han syslede med.

Det var dog først da den unge videnskabsdyrker 
fik kontakt til Hielmstiernes mentor Hans Gram, 
at han fik åbnet porten til herlighederne. Langebek 
havde forfattet en dansk oversættelse af den is
landske middelalderlige Kristni-Saga som handler 

om tiden da kristendommen blev indført på Island. 
Gram fattede straks velvilje for den unge ihærdige 
forsker og fik skaffet ham en plads som amanuen
sis ved Det Kongelige Bibliotek. Med adgang til 
biblioteket og omgang med Gram fik han nu mu
lighed for at fordybe sig i studierne, og diskutere 
disse med ligesindede åndsfæller.

Mange af hans historiske studier forblev i hans 
levetid ofte uudgivne idet han ikke kunne skaffe 
midler til deres udgivelse. I dag findes en stor del 
af hans noter og manuskripter fordelt mellem Rigs
arkivet, og Det Kongelige Bibliotek, samt en del i 
Oslo. Han fik dog via sit „Det Kongelige Danske 
Selskab for Fædrelandets Historie“ startet udgivel
sen af „Danske Magazin“ som i dag er det ældste 
eksisterende danske tidsskrift, omend det er ud
kommet uregelmæssigt siden starten i januar 1745, 
og senest i 2004.
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Det var først efter Struensees fald, at Langebek 
fik vind i sejlene med udgivelsen af sit Magnum 
opus, Bind 1-3 af „Scriptors rerum Danicarium me- 
diævi“ en omfattende samling af kilder til belysning 
af Danmarks historie i middelalderen. Dette værk 
blev om noget hans værdige eftermæle. I de føl
gende 150 år var det referencekilden for næsten al 
forskning og formidling i Danmarkshistorien. Selv 
i dag hvor man nok vælger at gå til kilderne selv, 
er det stadig Langebeks pionerarbejde der giver 
overblikket. Vennen Peter Frederik Suhm tilbød at 
afholde udgifterne til udgivelsen af værket, hvilket 
Langebek imødekom, men aldrig fik gjort brug af. 
Han fik selv forlagt værket. Endelig kunne han udgi
ve resultaterne af et livs studium, og høste anerken
delsen, blandt andet fik han tildelt guldmedaljen Pro 
Meritis af Kongen, og han blev optaget som medlem 
i Det Göttingske Historiske Institut. Han nåede at få 
det med, men efter kort tids sygdom døde han, 65 
år gammel, i 1775. Det blev vennen Peter Frederik 
Suhm der redigerede udgivelsen af værkets 4. bind 
ud fra Langebeks efterladte papirer. I bindets forord 
har Suhm med hengiven sympati og varme skildret 
Langebeks liv og levned.

Jacob Langebek ydede imidlertid også betyde
lige bidrag til andres bogværker, mest kendt i dag 
er hans indsats for Erik Pontoppidans topografiske 
værk „Den danske Atlas“ fra 1760-68, -en bredt 
anlagt og vel illustreret Danmarksbeskrivelse, der 
populært er kaldt „Det 18. århundredes Trap» hvil
ket er lidt uretfærdigt idet førsteudgaven af Trap 
blev benævnt „Det 19. århundredes Pontoppidan“. 
I værkets bind 2, på side 231, er „Caninholm“ 

nævnt i rækken af kendte lyststeder i Københavns 
Amt. Efter Pontoppidans død kort efter udgivelsen 
af tredje bind, var det primært Langebek der løf
tede opgaven og uselvisk bidrog til udgivelsen af 
de efterfølgende 6 bind. Ligeledes var Ole Worms 
latinske brevveksling næppe udkommet uden hans 
aktive medvirken, og Videnskabernes Selskabs hi
storiske almanakker skyldes også for en stor dels 
vedkommende Langebeks bidrag. Han bidrog også 
flittigt til Hans de Hofmans topografiske Fundats, 
og det er nærliggende at gætte på at det er ham der 
har leveret den detaljerede og præcise beskrivelse 
af Kaningaarden i bind VII fra 1761.

Bolle Villum Luxdorph (1716-1788) lagde mesten
dels sin livsgerning i sine embeder, blandt andet i 
Danske Kancelli. Men ikke mindst som General- 
prokurør var han selve kronens tillids- og tilsyns
mand der førte tilsyn med embedsmændene. Det 
var et af enevældens betydeligste embedsposter 
som han blev udvalgt til efter i mange år at have 
røgtet sit embede som landsdommer og udvist 
stor retsindighed. Som førstedeputeret i Danske 
Kancelli sad han i inkvisitionskommissionen mod 
Struensee, samt i den kommission der tog sig af 
skilsmissesagen mellem Dronning Caroline Ma
thilde og Kong Christian den 7. Skilsmissesagens 
udfald var i tråd med datidens retsopfattelse og 
moralbegreber. Den stakkels dronning blev lands
forvist efter at være udsat for en hård skæbne, og 
hendes søn kronprinsen blev herefter opdraget af 
hoffet. Struensees situation var anderledes idet han 
havde udnyttet sin position til at sikre sig magten,
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hvor han egenhændigt og resolut gennemførte et 
væld af reformer og lovændringer. Måden han gjor
de det på skaffede ham mange fjender. Struensees 
henrettelse blev imidlertid en begivenhed der skilte 
vandene. Mange intellektuelle i samtiden mente at 
det hørte middelalderen til, og udfaldet af inkvisi
tionskommissionens behandling af sagen var nok 
snarere påvirket af Struensees politiske modstan
dere, end resultatet af en uvildig juridisk proces.

Det kan synes svært at se Luxdorphs rolle i kom
missionen, for han blev af samtiden betegnet som en 
meget retsindig embedsmand der ikke forhastede sig 
på ukorrekt grundlag. Den iltre Bemstorff lagde for 
eksempel ikke skjul på sin irritation over den mere 
filosofisk end egentligt politisk orienterede Lux
dorph. Blandt andet kommenterede han Luxdorphs 
udnævnelse til gehejmeråd med bemærkningen om 
at det var sket „af sympati overfor en Lærd der ikke 
gør en kat fortræd“ Omvendt afslører Luxdorphs 
dagbøger at han ikke nærede blide følelser overfor 
Struensees metoder. Nøgternt noterer han i dagbo
gen den 17. januar 1772 om Struensees anholdel
se; „Almuen var som rasende af Glæde“ En måned 
senere bliver Struensee afhørt af kommissionen på 
Kastellet, og Luxdorph noterer de væsentlige ud
fald af alle afhøringerne i dagbogen, blandt andet da 
Struensee vedstod sig sit forhold til dronningen. Ved 
afhøringerne af Enevold Brandt noterer Luxdorph 
til gengæld at han var fraværende. Det skyldes den 
prekære omstændighed at Brandt var Luxdorphs ku
sines søn, og dermed var Luxdorph erklæret inhabil. 
Struensee og Brandt blev begge dømt til døden efter 
lovens paragraf 6-4-1 om den „som laster Kongen 

eller Dronningen til beskæmmelse Dommene blev 
eksekveret den 28. april 1772.

To en halv måned senere, som fredfyldt kon
trast, noterer Luxdorph i dagbogen den 19. juli 
1772: „Været alle paa Canin-Holmen og besøgt 
Mag. Schiøtt“

Litterært var Luxdorphs mest produktive side i 
poesien, heraf kendes hans digtsamling „Carmina“, 
skønt hans eftertid bedst kender hans dagbøger, som 
han næppe selv havde forestillet sig udgivet. I dag er 
dagbøgerne et vigtigt kildemateriale ved forskning 
i hans samtid. Dagbøgerne strækker sig over peri
oden 1745-1788, og har daglige noteringer, skrevet 
af et meget vidende, reflekterende og iagttagende 
menneske. Hans omhyggelighed omfatter en daglig 
opsummering af vejret, beskrivelse af selv de mest 
ubetydelige sager han som dommer behandlede, 
og som en pudsig kontrast, -hans mani med at tæl
le skridt ved spadsereture og omhyggeligt redegøre 
for dem i dagbøgerne. Som jurist og digter er hans 
dagbøger et interessant mylder af koncise juridiske 
noter og mere poetiske betragtninger. To umiddelba
re modsætninger, der i en samtidig biografi beskrev 
ham som „en sund jurist og en lykkelig poet“.

Dagbøgerne skulle dog først blive udgivet i 
1915-30 efter et herkulesarbejde med at tyde skrift, 
fortolke meninger, og tilføje omfattende noter, der 
krævede yderligere research af datidens samfunds
forhold. Alt sammen udført af historikeren Eiler 
Nystrøm, der i øvrigt forestod den første udgrav
ning af Bispeborgen Hjortholm i 1929.

Luxdorph selv gjorde sig også gældende som 
udgiver af andres værker, blandt andet med to
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Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, 
som blandt andet udgav Luxdorphs Dagbøger, og akt
stykkerne fra inkvisitionskommissionen af 20. januar 
1772, brugte dette bomærke på alle dets udgivelser. 
Det fortæller betydningen af Jacob Langebek, Hans 
Gram, og Peter Frederik Suhm ’s arbejde.

Jacob Langebek. Otto Friderich Miiller.

Pragtudgaver af Ludvig Holbergs „Peder Paars“ i 
1772 og „Niels Klints Underjordiske rejse“ i 1789. 
At Luxdorph var en vedholdende dagbogsskriver 
kommenteredes i Søllerødbogen 1958 af Hans 
Neerbek, der i sin afhandling om Luxdorph skriver

Titelbladet til Luxdorphs digtsamling.

følgende; „ Hvor mange afos har ikke gjort den er
faring at intet er så let som at begynde at føre dag
bog, - og intet er så svært som at fortsætte den re
gelmæssigt! Sådan gik det blandt andre Luxdorphs 
ven, Hielmstieme på Kaningaarden “. I dag gav vi 
meget for at have en dagbog ført af Hielmstieme. 
Det ville være et enestående kildeskrift, ikke blot 
til Kaningaardens historie, men til hele hans inte
ressante samtid.

En anden bemærkelsesværdig videnskabsmand 
der færdedes på egnen på samme tid, var naturfor
skeren Otto Friderich Miiller (1730-1784). Han 
boede på Frederiksdal slot, hvor han var ansat som 
hovmester og huslærer for den unge greve Schulin. 
Han var oprindeligt teolog, og var sammen med 
andre teologiske studerende indbudt til at holde ka
binetsprædikener på Frederiksdal slot. Grevinden 
ansatte ham herefter som huslærer for sønnen, hvor
efter han flyttede til Frederiksdal og tiltrådte som 
„Kyndig og forstående Hovmester“ for den 6-årige 
vordende greve der fra barnsben af skulle opdrages 
til en karriere i statstjenesten, i sin fars fodspor.
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Landmåler C. Ehlers Kort over Virum Bys jorder før udskiftningen og bondefrigørelsen. De skraverede marker 
er landsbyfællesskabets agerstykker, og Kaningaarden ses ensomt beliggende ude på Bredvig Overdrev langtfra 
byen, som sognets nordvestlige udpost med tilkørselsvej fra syd.



Kaningaarden - et Landsted ved Furesøen

Otto Friderich Müller. Maleri af Erik Pauelsen, 1786 
(Frederiksborg ).

Her måtte Müller undervejs studere de fag han 
skulle undervise den unge greve i, blandt andet, 
sprog, kunst, jura, og naturvidenskab. Det sidste 
fængede i dén grad den unge teolog, og det blev 
hans skæbne, skønt han aldrig tidligere havde be
skæftiget sig med naturvidenskabelige studier.

Han blev grebet af naturvidenskaben, og til
bragte mere og mere af sin fritid ved Furesøen, i 
skovene, og ved vandhullerne ved Frederiksdal.

Her iagttog og indsamlede han ivrigt alle insekter 
og smådyr på sin vej. Senere anskaffede han sig et 
mikroskop, bekostet af grevinden, og studerede og 
underviste i de lavere væsener, vandinsekterne. De 
næste 25 år arbejdede han intenst med botanik og 
zoologi og blev selvlært naturforsker. Sine fund og 
resultater fremlagde han ivrigt for Linné i Sverige, 
og de to forskere førte en overgang korrespondan
ce indtil Linné afbrød forbindelsen.

Via sine studier af vandinsekter og svampe blev 
han forsker af hele sit hjerte. Det var Muller der 
dokumenterede eksistensen af, og navngav dafnier, 
de små stere væsener der svømmer i små hop gen
nem vandet. 1 1764 udgav han værket „Fauna inse- 
ctorum Fridrichsdalina“ et gennemarbejdet værk 
med farveplancher med tegninger og beskrivelser 
af de insekter han havde fundet på egnen omkring 
Frederiksdal. Senere udgav han „Flora Fridrichs
dalina“ der beskrev og illustrerede planterne ved 
Frederiksdal. Begge værker var illustreret af Mül
lers bror, Christian Friderich Müller der udviklede 
sig til en habil tegner udi den ikke helt enkle genre 
at gengive smådyr fotografisk.

Mellem disse to udgivelser var Otto Friderich 
Müller med den unge greve på en længere studie- 
og dannelsesrejse gennem Europa. Meget behæn
digt blev der gjort ophold i byer hvor Otto Fride
rich Müller kunne træffe andre naturforskere og 
videnskabsmænd, og ofte trak disse ophold ud, da 
han samtidig fik forbindelse med udenlandske aka
demier der optog ham som medlem. I 1769 blev 
han udnævnt til kancelliråd, men blev få år senere 
norsk gift og flyttede til Norge, hvor han fortsatte
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(Tab.xvni

Tavle fra Otto Friderich Müllers værk om Småkrebs. 
Planchen viser forskellige vandlopper fra Frederiks- 
dalegnens mange vandhuller. Tegning af Müllers bror, 
Christian Friderich Müller.

med at studere den norske flora og fauna. Han ud
gav gennem årene en del publikationer, både bøger 
og artikler. I 1771 udgav han en artikel hvor han 
behandlede de af ham bekendte børsteorme. 11781 
kom en monografi om de danske vandmider, og i 
1785 et større epokegørende studie af småkrebs 
der for første gang inddelte dem i forskellige ho
vedgrupper. Han skulle i øvrigt bare have vidst, at 
Furesøens dyb gemte på tre arter af reliktkrebs der 
antageligt havde overlevet millioner af år i fersk

vand siden Litorinahavet, men dem opdagede man 
først 140 år senere. Den ene art regnes i øvrigt for 
uddød i dag som følge af vandforurening.

Af større værker fik han i 1785 udgivet „Ani- 
maleula infusoria “ en fyldig beskrivelse af alle de 
infusionsdyr man kendte på dette tidspunkt. I sine 
senere leveår var han stærkt optaget af et bredt an
lagt værk „Zoologica Danica“ en pendant til „Flo
ra Danica“ der skulle give billeder og beskrivelser 
af alle danske dyr. Han indledte med at udgive en 
forløber i 1776, efterfulgt af to foliobind hver med 
40 farveplancher, men efter hans død i 1784 blev 
værket opgivet som uigennemførligt, velsagtens 
fordi der ikke fandtes en ildsjæl som Müller der 
kunne løfte opgaven. Et vitrineskab fra 1762 med 
hans samlinger af konkylier findes i øvrigt stadig 
på Frederiksdal Slot.

Skønt vi ikke har vidnesbyrd om hans færden 
på Kaningaarden, så skulle det være mærkeligt om 
ikke denne engagerede ildsjæl af en naturforsker 
har studeret vandinsekter ved Malmmosen, eller 
indsamlet engplanteme her. Hans lokale arbejds
mark var større end blot Frederiksdals jorder.

Mange interessante og prominente mennesker 
havde deres gang på Kaningaarden gennem Mau
rids Christian Fischers ejertid, men i 1769 sætter 
han imidlertid hele herligheden til salg. Han er da 
66 år gammel, og ønsker at trække sig tilbage til 
familiesædet Constantinsborg ved Århus, hvor han 
dør som 75-årig i 1778. Inden da når han dog at 
gifte sig igen den 18. marts 1770 med Fredericia 
Lovisa Degn, og parret får efterfølgende tre børn.

Følgende stod derfor at læse i avisen „Kiøben-
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havns Adressse-contoirs efterretninger“ nr. 34 i 
1769:

„Den Lystgaard med Frugt-Hauge ved Furre 
Søen imellem Friedrichsdahl og Dronninggaard 
beliggende 2 Miile her fra Byen, som Endel Aar 
af S. T. Hr. Conferensraad Hielmstierne har været 
beboet er til førstkommende Paaske tilkiøbs eller 
til Leye. “

Senere, i nr. 88 falbydes både kirsebærhøsten og 
selve ejendommen:

„Efter al Anseelse bliver i Sommer en stor 
Mængde dobbelte May-og Spanske Kirsebær ved 
Caningaarden at faae tilkiøbs paa de vilkaar at 
den Kiøbende selv besørger Afplukningen. Be
meldte Gaard er endnu Underhaanden tilkiøbs paa 
meget billige Conditioner. “

Og så kulminationen i nr. 94, stadig i 1769:
„Onsdagen den 5. Juli skal ved offentlig Auc

tion opbydes og til den høyestbydende uden vi
dere Auction bortsælges Canin-Gaarden kaldet 
med tilhørende Inventarium, beliggende 2 Miile 
fra Kiøbenhavn imellem Friedrichsdahl og Dron
ninggaard ved Fure-Søen og kan strax ved Kiøbets 
slutning tiltrædes som bestaar saaledes: Hoved
bygningen er Grundmur og Krydsbygningen, hvor- 
udi er 8 gibsede Logementer (dvs. værelser) med 
Kiøkken, Spisekammer og Vaskerhuus, Logemen
terne med Skilderier og Kobberstykker (dvs. kob
berstik) behængt som følger i Kiøbet. Endnu 2’de 
Bygninger det ene med Staldrum til 8 Hester og 
Stald-Kammer, 1 stor Vaskerhuus med consorter, 2 
smaae Bageovne og 2 ’de Kammere samt Remiser 
og Skuur til Brænde. Det andet Huus til 3 Heste og 

2 Kiør samt 2 Remiser, 1 stue, Kiøkken og Spiise- 
kammer. Tillige en Baggaard med et stort Skuur til 
Brænde og Materialer. End videre ved Søen 1 stor 
stue, anlagt som en Grotte, med endeel Speilglas i 
Væggene, ovenover en Sahl og under ved Jorden 4 
Kammere samt Kiøkken og Spiisekammer, 1 stort 
Fugle-Huus med Staaltraad betrokken, 10 a 12 
Alen i Quadrat, ud til søen med en blind Fontaine 
i. Nok et Huus med 4 smaae logementer. Kiøkken 
og Spisekammer, Høns og Duehuus. Iligemaade en 
bygning 10 Alen i Quadrat til Brænde og Materia
lien Gaarden ligger meget plaisant ved Fure-Søen 
og meget tørre Logementer, som alt er Grundmuur 
af Flint og Kampesten opført. Ved stedet 3 ’de meget 
profitable Hauger, hvorudi foruden en deel andre 
Frugt-Træer er 1800 tidlige dobbelte Mai-Kirse- 
bær-Træer, saavelsom en stor Mængde Lambertske 
Nødde-Træer, Et Vænge afdelt i 3 deele, som kan 
græsses 2 Heste og 2 Kiøer, og kan aufles 5 d 6 
Læs Høe i Haugerne og svares af Grunden 2 Rigs
daler Aaarligt. De 3 Parter af Pladsen som hører 
til Gaarden, er med Steengierde og levendes Hæk
ker besat. I Bygningerne 2 Jern- og 3 Steen-Kak- 
kelovne. Af Grunden svares til hvert Aar 1ste Maj 
til Friedrichsdahl jorde-bog 2 Rigsdaler, og af hver 
ny køber til indfæstning 10 Rigsdaler „

At Kaningaardens frugthaver var profitable, be
kræftes ved optegnelserne omkring kongehusets 
afhændelse af dele af Frydenlund slot i Trørød. 
Dette foregik stort set samtidigt i 1772-73 efter 
Struensees fald. Skønt kongehuset solgte Fryden
lunds jorder og bygning, beholdt de den righoldige 
frugthave idet den indbragte en betydelig indtægt.
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Frydenlunds frugthave rummede da 482 kirsebær
træer, 700 æble- og pæretræer, 140 blommetræer, 
og 70 valnøddetræer, i alt ca. 1400 træer. I løs vægt 
har Kaningaardens og Frydenlunds frugthaver så
ledes været lige store. Begge frugthaver eksisterer 
endnu, Kaningardens er dog i miserabel forfatning.

Magister David Schiøtt 1772-1779
Først den 11. marts 1772 skrives der skøde mellem 
justitsraad og auktionsdirektør Fischer og Magister 
David Schiøtt. Af Skødet fremgår: „Jeg Mourids 
Fischer Kongelig Majestæts bestaltede Justitsraad 
og Auctions Directeur her i denne Kongelige Re
sidents Stad, Tilstaaer herved at have skiødet og 
afhændet, ligesom jeg og hermed til Velærværdige 
og højlovde Hr. Magister David Schiødt og hans 
Arvinger sælger, Skiøder og aldeles afhænder en 
mig tilhørende to Miile fra Kiøbenhavn imellem 
Friedrichsdahl og Dronninggaard ved Furesøen be
liggende Eyendom og Fæste-Gaard, Caningaarden 
kaldet. “ Skødeteksten fortsætter herefter med sam
me beskrivelse af ejendommen som annonceret i 
„Kjøbenhavns Adressse-contoirs efterretninger“ nr. 
94 i 1769, og efterfølges derefter af følgende: „Dog 
da velbemeldte Herr Magister Schiøtt haver betalt 
mig den accorderede kiøbesum af 2000 Rigsdaler, 
saa kjendes jeg og arvinger herved ingen videre 
deel eller Rettighed at have udi forudbemeldte mig 
før tilhørende ejendoms fæstegaard, Caningaarden 
kaldet, men med samme skal fra dato tilhøre Herr 
Magister David Schiøtt og arvinger... “

Magister David Schiøtt var forhenværende 
norsk sognepræst i Gudbrandsdalen „hvorfra han 

1751 for svagheds skyld blev med pension entledi
get“. Herefter flyttede han til mildere himmelstrøg 
i København. Her blev han gode venner med for
fatteren og historikeren Peter Frederik Suhm, som 
allerede havde en Lystgård i Øverød på en udstyk
ket parcel fra Paradisgården. Måske har opholdene 
ved Suhms landsted i Øverød animeret Schiøtt til at 
udsøge sig sit eget landsted i nærheden. Det siges 
at Suhm indridsede sit navn i en af Kaningaardens 
ruder, uden at man senere har kunnet påvise hvor.

Peter Frederik Suhm (1728-1798) var født af ade
lig æt, og derfor var hans livsbane forudbestemt til 
et højtstående offentligt embede. Men den livlige 
og frisindede ånd han besad, havde svært ved at 
forliges med et juridisk studium og et efterfølgen
de statisk embedsmandsliv. Han blev dog udnævnt 
til assessor i Hofretten, hvilket banede vejen til at 
han i 1749 blev udnævnt til kammerjunker. Livet 
ved hoffet var dog ikke noget der fængede dette 
frie unge menneske, ej heller udsigten til at blive 
embedsmand, hvilket var årsagen til at han frasag
de sig et tilbudt embede som assessor. Han stræbte 
efter at definere sin egen livsbane, og et litterært 
otium var hans ideal. Blandt andre var åndsfællen 
Jacob Langebek med til at forme hans interesser og 
studieretning inden for litteraturen. 1 1750 blev han 
optaget i Langebeks: „Det Kongelige selskab for 
Fædrelandets Historie“ hvorigennem han stiftede 
bekendtskab med Hielmstieme og Luxdorph.

Omtrent samtidig kom han i kontakt med Lud
vig Holberg og forsøgte sig som komedieforfat
ter. Holberg fik et manuskript til gennemlæsning,
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som han returnerede til Suhm med en bemærkning 
om at det nok var bedre at opsøge andre litterære 
genrer. Således nedslået oversatte han på Holbergs 
anbefaling en række franske teaterstykker, hvor
af en del blev opført på teatret, sandsynligvis ved 
Holbergs mellemkomst. Teaterhistorikeren Robert 
Neiiendam påpegede således i en artikel at Holberg 
og Suhm skulle have haft tæt kontakt, og at dette 
skulle være kommet til udtryk i Holbergs Epistel 
439. (Senere kommenteret og forklaret af F. Bil
leskov Jansen). Det vides at Suhm var norsk gift, 
og havde boet i Trondheim, samt at Holberg for
ærede Suhm en médaillon kort før sin død i 1754. 
Denne findes i dag på Bergens Museum. At Suhm 
har forsøgt sig med at skrive komedier, og at Hol
berg som ung gav sig af med historiske studier og 
skriverier inden han fik succes med sine komedier, 
kunne også antyde at de to havde meget tilfælles.

Som ældre tog Suhm del i datidens politiske de
batter, navnlig efter Struensees fald, og i det hele ta
get er hans produktion og virke meget bredt. Hans 
Magnum Opus blev en bredt anlagt Danmarkshisto
rie i 14 bind, med et samlet sidetal på 9.277 sider. 
Den omhandlede Danmarks historie fra de ældste 
sagntider, frem til år 1400. Heraf var hans gennem
gang af vikingetiden med til at skabe lærd interes
se for den nordiske mytologi. I 1758 valgtes han til 
medlem i Videnskabernes Selskab, hvilket må tages 
til udtryk for en bred anerkendelse af hans arbejde.

Efter Struensees fald i 1772 sendte Suhm et 
åbent brev til kongen med krav om et åbent, retfær
digt, og frisindet humant styre. Dette gjorde ham 
afholdt blandt mange i sin samtid. Brevet må også

Peter Frederik Suhm var skønt betydeligt yngre, en del 
af inderkredsen omkring Hielmstierne, Luxdorph og 
Langebek. Han var også en god ven af Kaningaardens 
senere ejer magister David Schiøtt. Det siges at Suhm 
indridsede sit navn i en af Kaningårdens ruder i den
nes ejertid. Selv havde Suhm sit landsted nær Paradis
gården i Øverød, en halv times gang fra Kaningaar- 
den. Kobberstik efter maleri af Jens Juel.
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have vundet regeringens gunst, for i 1784 udnævn
tes han til kammerherre. I 1787 blev han kongelig 
historiograf, sandsynligvis på baggrund af hans 
imponerende produktion af danmarkshistorisk lit
teratur, der efterlader formodninger om at han al
drig lavede andet end at studere og skrive uafbrudt.

Suhm havde i Norge giftet sig til en stor formue, 
der tillod ham sit efterstræbte litterære otium, samt 
gav ham muligheden for at kunne understøtte unge 
lovende videnskabsfolk, og forestå udgivelsen af 
store videnskabelige bogværker. Han samlede også 
et stort personligt bibliotek som han beredvilligt 
gav andre interesserede adgang til. Samlingen blev 
efter hans død købt af kongen og senere indlemmet 
i Det Kongelige Bibliotek. Suhm havde dog også 
tid til sit landsted ved bystævnet i Øverød, hvor han 
havde stor glæde af sin dejlige have med fiskedam, 
orangeri, og en vældig frugthave. Her fandt han 
ro og et refugium mellem alt arbejdet. Han døde 
her i 1798. Senere ejere af landstedet navngav det 
„Suhmsminde“. Det blev nedrevet og udstykket til 
lejligheder så sent som i 1959. I dag har vi kun 
vejnavnet Suhmsmindevej, samt Suhms Kilde ved 
bredden af Søllerød Sø tilbage som erindring om 
hans landsted. Heller ikke hans borgerhus i Puster
vig ved Kultorvet findes mere. Hvor Hausers plads 
i dag ligger, var Suhms bolig og bibliotek.

Magister Schiøtt var oprindeligt konrektor på en 
skole i Oslo inden han blev sognepræst i Gud
brandsdalen. Efter at han var flyttet til Danmark, 
gav han sig i sit otium af med lidt faglitterære skri
verier, og udgav blandt andet i 1756 værket „Om 

Biavling“ der blev oversat til tysk. Senere udgav 
han artiklen „Om de Norske bjerge“ og senere 
igen afhandlingerne „Om valg af sædekorn, især 
den Norske Rug“ og „Om den almindelige land
husholdning, og især om en jordbrugsskole “. Også 
byggetekniske emner behandlede han, i sit alsidige 
forfatterskab i værket „Om Skæfersten (Skifersten) 
til Huses Bygning“. De store naturlige forekomster 
af skifer i hans hjemland Norge, har sikkert inspire
ret ham til at introducere dette alsidige tagmateriale 
i Danmark. Titlerne antyder hvilke sysler han hen
gav sig til i sit otium på Kaningaarden.

Et udateret notat fortæller at der i præsten og 
forfatteren N. Jonges Danmarksbeskrivelse fra 
1777 nævnes „Den synderlighed at Canin-Holmen 
er bygt af Kampesteen “.

Et opfølgende opslag i Nicolai Jonges „Konge
riget Danmarks Chronografiske Beskrivelse“ fra 
1777, bragte megen underholdende læsning for 
dagen, blandt andet om Kaningaarden der nævnes 
under Søllerød sogn med følgende tekst; „..Lige
ledes Kaninholmen, et smukt Lyststæd, beliggende 
ved Fuur-Søe, og er opbygt af Kampesteen. “

I kapitlet om fiskerlejet Taarbæk nævnes at der 
findes en „Giestgiver eller Trakteurgaard, hvor 
Kiøbenhavns Folk gierne om Sommeren lufterer. “ 
Det københavnske borgerskab var altså begyndt at 
tage Nordsjællands herligheder til sig og ligge på 
landet om sommeren.

Også Luxdorph kom igen på besøg hos magister 
Schiøtt. Det fremgår af hans dagbøger, hvor han 
den 12. juni 1778 noterer; „Om eftermiddagen be
søgte vi Magister Schiøtt på Kanin-Holmen.“
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Luxdorph selv havde allerede i 1753 købt en 
lystgård „Justineslyst“ ved gadekæret i Nærum 
hvor han residerede om sommeren, igennem en 
menneskealder. Det var i øvrigt samme gård som 
komponisten I.P.E. Hartmann senere beboede i en 
årrække, og hvor han komponerede en række af 
sine bedste værker, blandt andet melodien til „Flyv 
Fugl Flyv over Furesøens vove“ i 1837. Gården 
blev trods de prominente ejere, nedrevet i 1930.

Det er ikke meget vi ellers ved om magister 
Schiøtt selv. En kort biografi i „Almindeligt litte- 
raturlexicon for Danmark, Norge, og Island“ fra 
1819, er det eneste vi har på ham. Han fik kun 7 år 
på Kaningaarden, idet han afgik ved døden i 1779, 
i en alder af 79 år.

Regimentskvartermester Hans Mossin Mogensen 
Winsnæss 1779
Herefter overgår Kaningaarden ved auktionsskøde 
den 21. februar 1779 fra magister Schiøtts dødsbo 
til regimentskvartermester Hans Mossin Mogensen 
Winsnæss. I skødet nævnes Huspenge på 2 Rigsda
ler årligt foruden 10 Rigsdaler i indfæstning. Ka- 
ningaarden er altså stadig beliggende på kongelig 
fæstejord, og fæsteafgiften er uændret siden 1739. 
Heller ikke Winsnæss ved vi meget om, andet end 
at hans datter Charlotte Sophie, bliver gift med 
den norske købmand og politiker Peder Rosen
kilde i 1796. Hendes far, regimentskvartermester 
Winsnæss fæster kun Kaningaarden i 10 måneder.

Justitsråd Marcus Nissen Westermann 1779-1785 
Allerede 11. december samme år overgår Ka- 

ningaarden ved skøde til justitsraad Markus Nis
sen Westermann. Han var født i Trondhjem i 1747, 
og fik juridisk eksamen i 1771. Herefter gjorde 
han karriere indenfor den kongelige administrati
on. Han må have gjort det godt, siden han kunne 
overtage et sted som Kaningaarden kun 8 år efter 
sin juridiske embedseksamen. Han må også have 
haft en udpræget virkelyst for han prægede Ka- 
ningaarden i sin relativt korte tid på stedet mere 
end nogen anden ejer. Han udvidede ejendommen 
til en større avlsgård, da muligheden bød sig ef
ter bondefrigørelsen og udskiftningen af Virum 
bys jorder i 1771. Dette kan ses i tingbøgerne på 
Landsarkivet hvor det fremgår at 4 forskellige 
Virum-bønder overdrager jorder til Markus We
stermann. I alt får han overdraget 4*/2 gårdspar
ter i Virum Overdrev. Han må som forudsætning 
for dette have gjort sig til herre over egen jord, 
ved at have løskøbt Kaningaarden fra kronen. I 
1782 købte han det meste af Virum bys overdrev 
ud mod Furesøen, der gik under navnet Bredvig 
Overdrev. (Se engang på Drevons kort fra 1786, 
her er den vestlige del af Malmmosen ligeledes 
navngivet „Marais Brevig“. Stednavnets oprin
delse kendes ikke, men Furesøkysten mellem Ka- 
ningaarden og Frederiksdal kan med lidt god vilje 
siges at danne en bred vig.) Et overdrev betegner 
et stykke landbrugsjord der ikke bliver opdyrket, 
men henligger som græsningsarealer for bønder
nes kvæg. Westermann opkøbte og mageskiftede 
sig til al jord langs Furesøen ned til Søndervej, 
der således kom til at udgøre Kaningaardens syd
lige (søndre) grænse. Hvis vi i dag skal omkranse
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hele den matrikel som Westermann udvidede Ka- 
ningaarden til, så bliver det en frisk gåtur; Vi fore
stiller os at vi går fra Kaningaarden, sydpå langs 
furesøkysten, til højre efter fredsskoven på Gyvel- 
holm, ned ad Søndervej, over Parcel vej, ned mod 
kirken og fortsætter ad Parkvej til Holmevej, dre
jer til venstre, ned ad Ryvej, og videre ad den lille 
sti for enden af vejen der fører til Malmmosevej. 
Herefter vestpå ad Malmmosevej indtil vi rammer 
Baronessestien ved fårefolden, her går vi nordpå 
ind i mosen, langs et 50 meter langt skeldige, det 
eneste bevarede på Kaningaarden, og til venstre i 
stikrydset i mosen, frem til spejderhytten hvor vi 
fortsætter lige ud i retning mod Luknam og Fure
søen. Ved søen går vi til venstre langs søbredden 
tilbage til Kaningaardsparken. Så har vi nogenlun
de omkranset det areal som Westermann udvidede 
Kaningaarden til i 1782.1 løs vægt var det ca. 330 
tønder land.

Med Westermanns mangedobling af Kaningaar
dens jord, og dermed etablering af en egentlig avls
gård var der således lagt et helt andet fundament for

DEN SKÆMTSOMME KAMIN ...
Kaningaardens kaminforsats i italiensk mar
mor er prydet med et latinsk citat fra Cicero:

“ut ignis aula nec procul nec prope“

En oversættelse findes næsten ordret i Mo
ths ordbog fra ca. 1700, hvor sentensen 
oversættes til følgende:

„Ved hove som ved ild, ei for fiær og ei 
for nær.“ Betydningen af ordet „Hove“ ud

lægges i samme ordbog som „Hof“, Altså 
omskrevet til nudansk: „Ved hoffet som ved 
ilden, ej for fjern og ej for nær.“

I denne udlægning rummer citatet essen
sen af Kaningaardens tidlige historie, hvor 
stedets ejere i flæng havde deres gang ved 
hoffet. For dem har det ganske givet været 
en huskesætning om at holde afstand fra in
triger og andre ubehageligheder, men sam
tidig holde sig til, for at sikre sin position i 
samfundet.

Vi ved ikke hvor gammel kaminforsatsen 
er, men den antages at stamme fra Justitsråd 
Westermanns udbygning af Kaningaarden 
omkring 1783. Der nævnes i al fald en 
Kamin af gråt marmor i brandtakseringen 
fra September 1783. Kaminforsatsen kan 
dog sagtens være ældre, og stamme fra den 
tidligere kampestensbygning. Således kan 
Maurids Fischer, der som slotsforvalter på 
Christiansborg, stod majestæten nær, tænkes 
at have haft slige interesser.

De lærde Latinere, Hielmstieme, Lan
gebek, og Luxdorph, der også havde deres 
nære embedsforbindelser til hoffet, ville 
ganske givet have fundet sentensen både 
skæmtsom og indsigtsfuld.

Går vi længere tilbage i historien til 
Dronning Sophie Amalie, så har citatet en 
næsten formanende virkning, når man tæn
ker på de der faldt i unåde hos den magtful
de dronning. Tænk blot på hendes stakkels 
svigerinde, Leonora Christina.
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en rentabel landbrugsdrift. Store dele af området 
ud til Furesøen vedblev at være græsningsarealer, 
mens arealerne mod øst blev opdyrket. Ser vi ældre 
malerier af Furesøen set fra Frederiksdal vil man se 
at hele Kaningaardsskrænten på søens østbred var 
lerskrænt uden træbevoksning, så skrænten virker 
stejl og dramatisk på guldaldermalerierne. I dag 
hvor skrænten igen er bevokset (og bebygget) vir
ker den ikke høj, men sandheden er at Kaningårds
skrænten rejser sig stejlt op på strækningen mellem 
Fribadet og Kaningaarden, nøjagtigt som på mod
satte søbred mellem Frederiksdal og Fiskebæk.

En anden vigtig indtægtskilde for Kaningaarden 
der påbegyndtes på Westermanns tid var tørvegrav- 
ning i de mange vandhuller der fandtes på over- 
drevjordeme, foruden i Kollemosen og Malmmo
sen. Dette fortsatte frem til ca. 1900 og var en god 
indtægtskilde for Kaningaarden. Det opgravede 
tørv blev delvist solgt som brændsel lokalt, mens 
størstedelen blev fragtet til København og solgt 
på Kultorvet. Hovedstadens kakkelovne brug
te oceaner af tørv, ca. 70.000 læs om året. Bedst 

Udsnit af udskiftningskortet fra 1771. Den detaljere
de afbildning af bygninger og afgrænsede frugthaver 
virker troværdig. Men hvad er de tre „bygninger“ på 
række langs Furesøkysten. Kan det være landliggerhu
sene?

var den brune tørv, men alt hvad der kunne tørres 
og brændes blev gravet op af vandhuller og mo
ser i byens omegn. Tørveindustrien i hovedstadens 
umiddelbare nærhed var så effektiv at Danmarks 
første naturfredning i 1844 var af Gammelmosen 
i Vangede, for at sikre sig et mosehul der kunne 
henligge uforstyrret af industriel rovdrift. At der 
var mange vandhuller med tørvegrave på Bredvig 
overdrev, det område vi i dag kalder Furesøkvarte- 
ret, illustreres af en tragisk hændelse nævnt i Chri
stian Hansens erindringer fra Virum og Frederiks
dal 1880-1950, hvor han beretter: „I Det lange hus 
Virumvej 135 boede en mand som hed Ole Hansen. 
Han druknede i et vandhul ude på marken en mor
gen, da han var på vej til sit arbejde på Kaningaar- 
den. Efter ulykken blev vandhullet altid kaldt Ole 
Hansens vandhul. “

Mange lokale husmænd arbejdede for de stør
re gårde i området, hvor de opgravede tørv, kørte 
gødning på markerne, hjalp ved høsten, vogtede 
dyr, og udførte andet forefaldende arbejde. Chri
stian Hansen var en af dem. Han boede i et forfal
dent hus på Virum Overdrevsvej 3, og ernærede sig 
hovedsageligt som vognmand. Hans erindringer i 
Lyngby-Bogen 1959 er i øvrigt interessante hvis 
man søger en førstehåndsberetning om Virum som 
bondesamfund.
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En lille pudsig detalje er at inddelingen af jorder
ne ved udskiftningen i 1771 kom til at danne grund
lag for matrikelinddelingen i Virum i 1810. Virum 
Skole fik matrikel nr. 1, Kaningaarden matr. 2, og de 
resterende Virumbønders jordlodder fik matr. 3-20. 
Således er mange matrikelnumre i Kaningårdskvar
teret udstukket for næsten 250 år siden.

Den ældste bevarede brandtaksering af Ka- 
ningaarden er udfærdiget den 27. september 1783. 
Det grundige dokument på 3 sider nævner en ho
vedbygning opført i kampestensmur med tegltag, 
18 fag i længden og 4 fag i bredden, samt med „du- 
rchgående kvist“, altså samme kryds-opbygning vi 
kan ane på Drevons akvarel fra 1786.

Westermanns investeringer i Kaningaarden stop
per dog ikke med udvidelsen af matriklen. Allere
de året efter opfører Westermann Kaningaardens 
nuværende smukke klassicistiske hovedbygning 
efter fransk forbillede. En „Maison de plaisance“ 
så han standsmæssigt kunne ligge på landet om 
sommeren. At bygningen er opført, eller i al fald 
udvidet i 1783, bekræftes ved at der ved nedrivning 
af en væg på 1. sal for ca. 30 år siden blev fundet 
en flensborgsten med inskriptionen „1784“. Det er 
således med al sandsynlighed Marcus Westermann 
der har opført den hovedbygning vi ser i dag, - næ
sten da! For imellem 1786 og 1798 har man tilbyg
get mansardetagen, og herved udnyttet et mindre 
kammerloft med skråvægge til en fuld etage. Både 
Henry Drevons akvarel fra 1786 og et sæt ellers 
uforklarlige tagspær på bygningens midterloft vid
ner herom. Ydermere findes et kobberstik af H.A. 
Grosch med usikker datering, men omkring 1790, 

der stemmer overens med Drevons gengivelse. At 
et nybygget slot eller landsted bliver udvidet med 
en forhøjet tagetage, var tilsyneladende normen 
dengang. Mange af egnens slotte og landsteder 
var udsat for det samme, således fik Frederiksdal 
slot, Sophienberg slot, Sorgenfri slot, Marienborg, 
og Sophienholm, alle tilbygget en etage få år efter 
opførelsen. Hvis vi i dag skal forestille os hvordan 
Kaningaarden så ud uden mansardetagen, så er GI. 
Holtegaard et muligt sammenligningsgrundlag.

Mandag den 22. september 1783 blev der foreta
get en udførlig brandtaxering på Kaningaarden. Af 
dokumentet hedder det at Westermann „ udi Retten 
Begærer 2 Haand Værks Mestere udbemeldet til at 
Taxere og Wurdere Hans Gaard, Canin-Gaarden 
kaldet ved Wirum Bye på Kiøbenhavns Amt til ind
lemmelse udi Kiøbstædernes Brand Forsikrings
anordning Dette dokument der findes i Landsar
kivet giver os et enestående indblik i bygningernes 
størrelse og indretning for 240 år siden.

Dokumentet beskriver at Kaningaarden består af 
følgende:
1. Hovedbygning som er Kampestens-Mur med 

Tegltag, er 18 fag i længden og 4 fag i dybden 
med 4 tagvinduer foroven. Stueetagen er indret
tet med 5 værelser, hvori det ene værelses gulv 
er belagt med hvide og sorte marmorfliser og i 
samme værelser en kamin af gråt marmor.

2. En bygning 10 fag i længden og 4 i bredden mur 
og bindingsværk med tegltag.

3. En bygning af bindingsværk med stråtag (la
den)
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4. En bindingsværksbygning 10 fag langt og 5 fag 
dybt, indrettet til tørve, brænde, samt material- 
hus.

I alt blev ejendommen vurderet til 3020 Rigsdaler. 
Westermann afhænder Kaningaarden allerede i 

1785, ifølge skøderegisteret. Det synes hurtigt efter 
alle de forbedringer og udvidelser han iværksatte, 
men han må have haft et ønske om at komme nær
mere byen, for i 1787 køber han gården „Forhåb
ningsholm“ på Frederiksberg, lidt udenfor Vester
port. Her bortforpagter han det meste af gårdens 
jord, og anvender selv lystgården og den tilhørende 
have. Året efter bliver han administrator ved det 
københavnske tallotteri. Som uvildig justitsråd 
var det hans opgave og ansvar at lodtrækningen 
foregik retfærdigt og korrekt ved de offentlige lod
trækninger på trappen foran Københavns davæ
rende rådhus ved Gammeltorv. Han blev således 
et kendt ansigt i byen, især blandt dem der spille
de ved tallotteriet, og hans hverv kunne tænkes at 
være anledning til en vis upopularitet blandt de lot
terispillere der ikke fik deres nummer udtrukket. I 
1792 blev han genstand for en særdeles ubehagelig 
rygtesag, da en tjenestepige ved Forhåbningsholm 
døde efter kort tids sygdom. Rygtet gik at han skul
le have forvoldt hendes død. Westermann kontak
tede selv Københavns politimester for at optage 
forhør og indkalde vidner, så han derigennem kun
ne bevise sin uskyld, og herefter udstedte han et 
dementi som blev indrykket i avisen „Kiøbenhavns 
Adressse-contoirs efterretninger“ senere indsendte 
han politiets sagsakter og obduktionsrapporten til 

Admiralitetskollegiet, men fakta havde trange kår 
overfor almuens rygtedannelser.

Det udstedte dementi i avisen endte med at få 
den modsatte virkning. Det startede en veritabel 
„tryksagskrig“ Der blev trykt og solgt små hæfter, 
de såkaldte fireskillingspjecer, der skiftevis ankla
gede og forsvarede ham og sagen bølgede frem og 
tilbage i offentligheden i en grad der var højst ube
hagelig for alle implicerede. Efter 12 fireskillings 
pjecer der i øvrigt alle var anonyme, blev Wester
mann frifundet ved politiundersøgelsen og rygter
ne forstummede efterhånden. Men dem der kunne 
tjene penge på at trykke og sælge de små pjecer, 
havde kronede dage.

Forvalter Otto Pedersen 1785-1797
Den 11. december 1785 skrives skøde mellem 
Westermann og forvalter Otto Pedersen „paa Ca
ningaarden med al dens tilliggende af Bygninger, 
Hauger, Jorder, og Tørveskær med samme ret han 
har efter 4 forskellige Virum Bymænds udstedte 
skøder på jordene “ Vi ved intet om Otto Pedersen, 
men det lean tænkes at han var avlsgårdens forval
ter i Westermanns ejertid, og derved haft så indgå
ende kendskab til gårdens drift at han turde binde 
an med opgaven.

Der fremgår ikke af skødeteksteme at der har 
været særlige omstændigheder, så ejendommen må 
antages at være omsat i fri handel. Otto Pedersen 
var ejer af Kaningaarden i 12 år. Mere ved vi ikke 
om ham eller hans ejertid.

Igen i 1786, som et pust fra fordums kultiverede 
storhedstid, skriver den nu 70-årige Luxdorph i sin
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dagbog den 30. August: „Suhm fulgt med Fruerne 
og mig til Kanin-huset, som er meget forandret og 
forværret". Man fornemmer tristessen ved gensy
net med den til avlsgård ombyggede lystejendom, 
hvor han i fordums tid havde tilbragt så mange 
gode stunder med Hielmstieme og Langebek der i 
mellemtiden var gået bort.

Fabrikør Henrik Nehrmann 1797-1798
Fabrikør Henrik Nehrmann overtager Kaningaar- 
den ved skøde af 16. januar 1797, men sælger al
lerede året efter til etatsråd Frédéric de Coninck. 
Dette korte visit virker pudsigt, og der kan kon
spireres over sagen. Hvad vi ved er at de Conincks 
kompagnon i handelshuset De Coninck & Reier- 
sen, Niels Lunde Reiersen i sin egenskab af em
bedsmand i kommercekollegiet har behandlet en 
ansøgning fra en „dygtig og arbejdsom" Tøjfabri
kant Urias Nehrmann, der ansøgte om forskud til 
sin fabriks udvidelse, hvilket i øvrigt blev afslået „ i 
en tid da tøjmagervarers debit er meget indskræn
ket" Det var før 1775, for da blev Urias Nehrmann 
begravet i Frederiks Tyske Kirke, 66 år gammel. 
Senere hører vi, ligeledes i forbindelse med Rei
sersens embedsarbejde, om en tøj magermester Jo
han Nehrmann der ejer ejendommen Borgergade 6 
i København. Klædefabrikant Thomas Nehrmann 
opgives at være tilrejst fra Berlin hvor han havde 
lært at spinde raskmagergam på en „behændigere 
måde end hidtil“ Der synes således at være svage 
indicier for at Nehrmann og de Coninck har kendt 
til hinanden via Reiersen, og herfra kan man altid 
konspirere om han har været de Conincks stråmand

H.A. Grosch: Farvelagt kobberstik af udsigten fra 
plateauet på Næssets sydvestspids syd for D rêvons 
Obelisk. De to Apollonfigurer forsvandt i 1820. Ka- 
ningaarden ses i baggrunden til venstre, stadig uden 
mansardtag. Ca. 1790. (Rudersdal Museer).

overfor Otto Pedersen, der måske ikke har villet 
sælge sin ejendom til naboen. Vi ved det ikke, og 
det er gætterier. Faktum er imidlertid at Henrik Ne
hrmann kun ejer Kaningaarden i 13 måneder. Den 
13. februar 1798 skøder og overdrager han Ka- 
ningaarden til ejeren af Dronninggaard, Frédéric 
de Coninck.

Etatsråd Frederick de Coninck 1798-1809
Af skødet mellem Nehrmann og de Coninck frem
går : „Jeg underskrevne Henrich Nehrmann, Bor
ger og Fabriquer i den Kongelige Residentz Stad 
Kiøbenhavn Tilstaaer og herved vitterligt giør: At 
have afhændet, ligesom jeg herved beskiøder og af
hænder fra mig og mine arvinger, den mig tilhøren-
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Udsnit af foregående kobberstik. I baggrunden ses 
Kaningaarden med sine to avlsbygninger, samt en tred
je. ladebygning øst herfor. Helt til venstre ser vi den 
omtalte Vagemølle (Pumpemølle) der var anbragt til 
afvanding af Malmmosen. I højre side anes en Rhinsk 
slotsruin som de Coninck opførte på Luknam. (Ruders
dal Museer).

de og på Kjøbenhavns Amt imellem Frederiksdahl 
og Dronninggaard beliggende Gaard, Caningaar- 
den kaldet, med al dens tilhørende af Bygning
er, Hauge, Jorder, og Tørveskiær intet undtagen, 
saaledes som det ved mig ved skøde af 16 Januarii 
1797 er overdraget til Høyædle og Velbårne Hr. 
Etatsraad de Coninck, Herre til Dronninggaard. I 
købet følger bl.a. 4 heste med seletøj, 15 qvægs hø
veder (køer), 33 stk. får, og 20 stk. svin m.v. “ (Der 
nævnes ingen kaniner...)

Som kuriosum får vi via skødet et lille indblik 
i Kaningaardens avlsbestand anno 1798. Desværre 
indeholder uddraget ikke oplysninger om frugt
plantagen, eller fordelingen af jordtilliggender.

Frédéric de Coninck siddende ved et imaginært ar
bejdsbord på Næsseslottet med udsigt over Lille kalv 
til Kaninholmen og Nørreskoven. i horisonten. Billedet 
er malet af David Orme under et besøg i London i 
1799 hvor de Coninck var rejst som den danske konges 
generalkommisærfor at udrede en sag ved den engel
ske Overadmiralitetsret. Han havde selv interesser i 
sagen der holdt 8 af hans skibe opbragt i Batavia. ( i 
dag Jakarta) (Museet for Søfart, Helsingør).

Med Dronninggaards 550 tønder land, plus Ka- 
ningaardens 330, når det samlede areal af de Co- 
nincks gods op på næsten 900 tønder land, som han 
drev med hjælp fra dygtige landbrugere der udvik
lede dyrkningsjorderne og landbrugsdriften. Især 
den generelt sure lerjord blev der gjort meget for 
at forbedre. Også avlsgården Dronninggaard udvi
dedes betydeligt og avlsbestanden nåede op på 100 
køer og 20 heste, foruden køkkenhave, plantesko
le, fjerkræfarm og en lille dyrehave.
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Med Frédéric de Conincks overtagelse af Ka- 
ningaarden i 1798 indledes endnu en spændende 
epoke i Kaningaardens historie, navnlig en enkelt 
hændelse der har gjort stedet kendt i medicinhisto
riske kredse, er værd at dvæle ved. De Coninck var 
hollænder, oprindeligt ud af Fransk hugenotslægt, 
og på mødrene side siges det at han nedstammede 
fra den franske Kong Louis den niende, også kendt 
som St. Louis. Faderen Jean de Coninck var en vel
havende købmand i Haag, og Frédéric de Coninck 
var som 16-årig kommet til et engelsk handelshus i 
Amsterdam, hvor han hurtigt gjorde karriere. Han 
kom til Danmark som 23-årig i 1763, medbringen
de en anbefaling til udenrigsminister Bernstorff, 
der gav ham ansættelse i Asiatisk Kompagni. Af 
forskellige årsager etablerede han sig dog som selv
stændig købmand i København allerede året efter.

O

Aret efter igen fik han borgerskab som grosserer, 
og kort efter viste han sin duelighed ved at frem
skaffe et statslån via sin slægt i Antwerpen. Herfra 
skød hans karriere fremad i samme takt som hans 
formue. Hans tid i Danmark faldt stort set sammen 
med den florissante periode i dansk handelsliv, en 
epoke han var en af hovedaktørerne i. Takket være 
Danmarks neutralitet under tidens mange krige, 
kunne driftige købmænd tjene formuer på fragtfart 
på verdenshavene mellem de krigsførende nationer. 
I 1770 gifter han sig med Marie de Joncourt, hun 
var ligeledes hollænder født i Haag, og ud af fransk 
hugenotslægt. I 1781 køber parret Dronninggaard, 
og bygger efterfølgende Næsseslottet i 1782-83, 
stort set samtidig med at Marcus Westermann 
bygger Kaningaardens nuværende hovedbygning. 

Næsset var tidligere brugt som græsningsoverdrev 
for Dronninggaard, og ingen havde tilsyneladende 
tidligere set nogen landskabelig storhed på dette 
forblæste sted, men det ændrede sig hastigt i dis
se år. I årene herefter anlægger de Coninck, med 
hjælp af vennen oberst Henry Drevon en mageløs 
slotshave efter engelsk forbillede, med importere
de eksotiske træer, et menageri med antiloper, og 
et voliere med eksotiske fugle. Allerede i 1786 er 
de kommet så langt at Henry Drevon udgiver en 
samlet beskrivelse af landskabshaven med akvarel
ler, kort, og indgående beskrivelser af havens land
skabelige storhed og de opførte monumenter. Alt 
sammen i tidens romantiske og sværmeriske stil. 
Drevons kort afslører en række navne i landskabet, 
som er opkaldt efter personer og steder, blandt an
det Cap Elking på Næssets sydkyst, opkaldt efter 
døtrenes guvernante Mary Elking, og Cap Drevon 
på Næssets nordkyst. Begge navne er i dag glemt. 
Eneste vedholdende navn var Luknam, som Kanin
holmen hedder den dag i dag. Navnet stammer fra 
de Coninck og Drevons rejse i England i 1798 hvor 
de besøger Lucknam Gardens i Chippenham, 20 
km øst for Bristol. Stedet var kendt for sin land
skabshave, og de to har sikkert hentet meget inspi
ration til Næssets landskabshave herfra. Samtidig 
maler Erik Pauelsen en række smukke dørstykker i 
de Conincks palæ i Bredgade, overfor Odd-Fellow 
palæet i København, med motiver fra Dronning
gaard. Malerierne regnes i dag for nogle af de tid
ligste egentlige danske landskabsmalerier. Dron
ninggaard blev med tiden en landskabshave man 
talte om ude i Europa, og talrige udenlandske be-
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Henry Drevons kort over 
Dronninggaards jorder fra 
1786 er det tidligste detaljere
de kort over området omkring 
Luknam. Kaningården var 
endnu ikke indlemmet i de Co
nincks store landnam, og frem
går således ikke afkortet. Des
værre, for Drevons sans for 
detaljer havde kunnet fortælle 
os meget. Hvad vi til gengæld 
kan se, er at kørevejen mellem 
Kaningaarden og Lille Kalv 
og videre til Næsset/Dronning- 
gaards Allé ikke eksisterede i 
1786. Den er med al sandsyn
lighed anlagt af de Coninck 
efter han købte Kaningaarden 
i 1798.
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Et af de Conincks skibe, Kinafareren „Henriette“ ma
let afen kinesisk kunstner ud for fortet „Bocca Tigris“ 
ved Perlefloden i Kina. Skønt skibet bar dansk neutra
litetsflag, var der i realiteten tale om en proforma-fart 
for hollandsk regning, for at undgå at skibet blev op
bragt af englænderne. (Museet for Søfart, Helsingør).

søgende gæstede stedet. Det antages at de Coninck 
brugte to tredjedele af sin formue på at forherlige 
Dronninggaard, bygge Næsseslottet, samt anlæg
ge og pleje sin landskabshave ved Dronninggaard. 
Matriklen gik helt ud til Kongevejen, og havde også 
jord på østsiden af Kongevejen, hvor Morlenesvej
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i dag løber langs skellet mellem Dronninggaards 
jorder og Øverød landsbys marker. Står man i dag 
på hjørnet af Kongevejen og Ernst Bojesens Vej, er 
der ikke meget der fortæller at her var i fordums tid 
indkørslen til de Conincks Dronninggaard. Først 
når man krydser Rønnebærvej, går under jernbane
viadukten, og kommer op på GI. Dronninggaards 
Allé og ser de to imponerende portsøjler aner man 
at her har været en bemærkelsesværdig ejendom, 
halvt gods, halvt lystgård med en fantastisk park.

De Coninck gav gerne offentligheden gratis 
adgang til sin ejendom, men efter et par uheldige 
episoder med hærværk og respektløs opførsel, var 
proceduren at man personligt skulle hente billetter 
til indgangen, på hans kontor i København. Den 
ene billet skulle afleveres ved denne portindgang 
ved Kongevejen, den næste hvis man ville videre 
ind i selve slotshaven ude på næsset. Her skulle 
man aflevere billetten ved de stadig eksisteren
de brohuse ved Jægerhuset. Denne procedure har 
holdt de uansvarlige ude idet man skulle opgive 
navn og adresse på kontoret. Hvert år på hustruens 
fødselsdag var parken åben for alle interesserede, 
og det var lidt af en københavnerbegivenhed at tage 
på landet, til åbent hus på Dronninggaard.

En sommerdag i 1798 satte den franske emi
grant Jean-François de Jonquières sig til rette på 
Langholm foran Kaningaardens nordfacade, dyp
pede penslerne, og lavede en akvarel der i dag kan 
fortælle os at bygningen havde mansardetage på 
det tidspunkt, og at hovedbygningens ydre i dag 
fremstår stort set uforandret siden 1798. Hvad 
akvarellen synes at mangle i kunstneriske kvali

teter giver den os rigeligt retur i historiske detal
jer. Takket være hans efterslægt der har gemt hans 
mange nordsjællandske akvareller, har han givet os 
et historisk dokument af enestående karakter.

Kunstneren Jonquières var nevø til Frédéric de 
Coninck. Deres familiehistorier er i øvrigt paral
lelle. Oprindeligt Huguenotter, flygtede til Holland 
efter 1685, og bosat i Haag. Familien Jonquières 
fulgte Frédéric de Coninck til Danmark da de var 
utilfredse med den politiske situation i Holland. I 
starten boede de hos de Coninck, men arbejdede 
sig op som landmænd og købte Folehavegaard ved 
Hørsholm i 1798. Jean-François de Jonquières var 
oprindelig jurist, men blev med de Conincks hjælp 
en succesfuld købmand der også beklædte offent
lige embeder, blandt andet som administrerende 
direktør for fattigvæsenet i København. At male 
akvareller af nordsjællandske lokaliteter var blot 
hans hobby, men i dag er det hans betydeligste ef
termæle. De giver et unikt historisk indblik i blandt 
andet Kaningaardens bygningshistorie.

En påfaldende detalje på hans akvarel af Ka- 
ningaarden er den vindmølle der ses nordøst for 
Kaningaardens hovedbygning. Den kan også ses 
på H.A. Grosch’s kobberstik fra omkring 1790.

Den nævnes i Domsprotokollerne for Køben
havns Amt i 1795 (Nr. 79, 30. nov.), som en såkaldt 
„Vagemølle“ som de Coninck har ladet opføre for 
at udlede vand fra Brevig og Malmmosen til Fure
søen.

Bedre kendt som en „Pumpemølle“ var dette en 
mølletype der ofte blev opstillet i eng- og moseom
råder til afvanding. Den trak en Archimedes snegl,
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Kaningaarden set fra nord i 1798. Bygningen er malet 
på betydelig afstand, for man kan kun vanskeligt ane 
de to avlsbygninger der ligger vinkelret udfor hver 
gavl, skønt brandtaxeringen nævner dem som væren
de 10 fag i længden og 4 henholdsvis 5 fag i bred
den. Vindmøllen til moseafvanding ses i forgrunden. 
Jonquières må således have siddet ude på Langholm 
og søen i forgrunden er den nuværende mose mellem 
Langholm og Ravnholm. (Akvarel af Jean-François de 
Jonquières). Rudersdal Museer.

som pumpede vandet op i en kanal eller grøft til 
videre afvanding.

En omtale findes også i Søllerød kommunes 
turvejledning til Kulturslangen, hvor den fejlag
tigt er forskudt tidsmæssigt ind i 1800-tallet, men 
placeret ret præcist ca. 50 meter nord for Spej
derhytten „Skovhuset“. Her er den omtalt som en 

vindmølle til vandafledning, men da faldet i mosen 
kun er 0.125 promille, svarende til en halv meter 
på to kilometer blev afvandingsplanerne opgivet 
og møllen fjernet. Når møllen er omtalt i doms
protokollerne i 1795, skyldes det at Mølleåens 9 
mølleejere i fællesskab havde stævnet de Coninck 
for at have sænket vandstanden i Furesøen med an
læggelsen af dæmninger og kunstige vandfald mel
lem Vejlesø og Furesø. Sagen forløb over mange 
år, fra første optagelse af tingsvidne i birkeretten 
i 1787, til endelig domsafsigelse i Højesteret den 
9. marts 1797. Domsafsigelsen påbød de Coninck 
at fjerne eller gennembryde dæmningen fra Næs
set til Kaningaarden, og herved mistede møllen sin 
betydning og blev fjernet. De frodige græsgange i 
Brevig blev igen til moseeng.

1 1798 køber de Coninck som nævnt Kaningaar
den og datteren Louise-Philippine flytter ind i Ka
ningaardens hovedbygning sammen med sin ægte
mand Jean Monod.

Han var præst i den reformerte kirke i Gothers- 
gade, og oprindeligt født i Geneve som søn af den 
tidligere britiske guvernør på Guadeloupe. Jean 
studerede teologi og blev præst i 1787.1 1790 blev 
hans kusine ansat som guvernante for Zar Alexan
der 1. s datter, og Jean ledsagede hende til St. Pe
tersburg. Ved hjemrejsen fik han den indskydelse 
at rejse hjem via Stockholm og København, hvor 
han besøgte en tidligere studiekammerat, Ferdin
and Louis Mourier, som var præst ved den refor
merte kirke i Gothersgade. Historien fortæller at 
de to studiekammerater under en tur i København 
blev overrasket af et pludseligt regnskyl, og løb i ly
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i den førstkommende portåbning i Nybrogade nr. 
12. Mourier opdager at det er familien de Conincks 
stamhus, og familien var en af den reformerte kir
kes største mæcener. Han går derfor ind og spørger 
efter en paraply, og bliver straks inviteret indenfor. 
Han nævner sin studiekammerat fra Geneve der 
står i porten og venter, og straks bliver de begge 
inviteret ind. Sådan blev Monod introduceret til 
familien, og de tilbragte en hyggelig eftermiddag 
sammen. Jean Monods ophold i København blev 
forlænget med flere måneder, for Jean Monod og 
de Conincks 3. datter, Louise Philippine bliver for
elskede. Han er 26 år, hun er kun 16. Han rejser 
videre til Berlin og endelig hjem til Geneve. Året 
efter kommer han til København igen, og Louise 
og Jean bliver gift den 18. januar 1793. De rejser 
sammen til Schweiz og deres første søn Frederic 
bliver født i Monnaz, i 1794. Samme år får Jean 
tilbudt en stilling i den reformerte kirke i Gothers- 
gade som han tager imod. Parret og den lille søn 
flytter til København, og fire år senere flytter de ind 
på Kaningaarden om sommeren. Her bor de i 14 år, 
og får yderligere syv børn i Danmark, blandt andre 
Adolphe Monod i 1802, der blev en berømt refor
mert prædikant og forfatter i Frankrig, hvor hans 
eftermæle i dag er højt estimeret. Selv i Danmark 
blev hans bøger oversat og udgivet, blandt andet 
værket „Quinden“ udgivet af universitetsboghand
ler Andreas Frederik Høst i 1852.

I 1808 får Jean Monod tilbudt et embede som 
præst ved den reformerte kirke i Paris, hvor han 
tidligere har prædiket som gæst. Han tager imod 
kaldet, set i lyset af englændernes bombardement 

af København året forinden, og de urolige tider 
i Danmark. Familien flytter derfor til Paris, hvor 
Monod bliver indsat i præsteembedet i „Eglise 
Réformée de L’Oratorie du Louvre“. I forlængel
se heraf får han foretræde for Napoleon Bonaparte 
den 24. januar 1809. Monod var dog alt andet end 
imponeret af Napoleon, så dette møde har næppe 
været andet end høflig formalitet.

I Paris får familien yderligere fem børn. I alt 
fik parret 13 børn, og har i dag en stor efterslægt 
i Frankrig, Schweiz, og USA der tæller et forbav
sende antal berømtheder. I flæng kan nævnes; Oli
vier Monod, kirurg i Paris og senere borgmester i 
Lourmarin. Han solgte sit hus til nobelpristageren 
Albert Camus i 1958. Sønnen Jérôme Monod var 
politisk toprådgiver for Frankrigs præsident Jacqu
es Chirac i 2000-2007. Herudover tæller efterkom
merne kunstmaleren Lucien Hector Monod, nobel
pristageren, biologen Jacques Monod (direktør for 
Institut Pasteur 1970-76), teologiprofessor Wilfried 
Monod, der grundlagde „Ordre des Veilleurs“, zo
ologen og filosoffen Théodore Monod (der har fået 
en parisisk plads opkaldt efter sig), finansmanden 
Julien Monod, der var medgrundlægger af Banque 
Paribas, komponisten Jacques-Louis Monod, og 
endelig filminstruktøren Jean-Luc Godard der ned
stammer fra Adolphe Monod.

Af nulevende kan nævnes; fysikeren Phillippe 
Monod, filminstruktøren Sylvain Monod, politike
ren Claire Monod, forfatteren Sebastien Monod, 
og journalisten Clara Dupont-Monod.

Sønnen Gustave Monod udgav i 1890 en lil
le familiebiografi „La Famille Monod“, hvor han
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blandt andet beskriver livet ved Kaningaarden og 
Næsseslottet som det er blevet ham fortalt. Bogen 
indeholder også en lille tegning af Kaningaarden.

Den første vaccination ...
Men inden det kommer så langt, indtræffer en helt 
særlig begivenhed på Kaningaarden. Den 6. juli 
1801 foretoges det som eftertiden har kaldt den 
første vaccination i Danmark. I virkeligheden var 
der tale om en indpodning med den engelske læge 
Edward Jenners koppervaccine. Indpodningen blev 
foretaget af de Conincks livlæge Frederik Christi
an Winsløw der i 1801 blev udnævnt til Hoflæge. 
Både de Coninck via handelsforbindelser i London 
og professor Winsløw havde kontakter til hver sin 
af Jenners venner og medarbejdere, og ad disse ka
naler blev vaccinen fremskaffet fra London.

To af Louise-Philippine og Jean Monods børn 
blev herefter indpodet med Jenners vaccine på Ka- 
ningaarden den 6. juli 1801. Vi ved ikke hvilke to 
af de fem førstefødte der blev vaccineret, men det 
kan være følgende: Frédéric (1794-1863), Henri 
(1795-1869), Adèle (1796-1876), Edouard (1798- 
1887) eller Guillaume „Billy“ (1800-1896).

Begivenheden der i dag regnes for en vigtig mi
lepæl i dansk medicins historie, var sandsynligvis 
kun et upåagtet lægebesøg. Frédéric de Conincks 
hustru Marie de Coninck var en flittig dagbogsskri
ver, og tre af hendes i alt fem dagbøger findes i dag 
i Rudersdal Museer, hvor de giver os et interessant 
indblik i familie -og selskabslivet hos en af den flo
rissante tids mest elitære familier. Uheldigvis har 
hun ikke ført dagbog i næsten hele 1801 og 1802.

Frederik Christian Winsløw. Som hoflæge og de Co
nincks huslæge blev han regnet for en af datidens 
fremmeste kapaciteter på det lægefaglige område i 
Danmark. Hans forbindelser til Edward Jenner i Eng
land, fik sammen med de Conincks ditto skaffet vac
cinen til Danmark, som et af de første lande udenfor 
England. (Frederiksborg).

Hun førte oftest dagbog ved rejser eller familie
sammenkomster, men den historiske begivenhed 
hun denne dag var vidne til, har hun ikke fundet 
tilskyndelse til at skrive om.

I dag gav vi meget for at vide hvad der foregik 
på Kaningaarden den varme sommerdag i 1801, 
kun tre måneder efter Slaget på Reden. Man for
nemmer næsten de ængstelige forældre der har 
indvilliget i det medicinske eksperiment stå ans-
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Ægteparret Louise-Philliphine og Jean Monod boede på Kaningaarden 1798-1808. Hun var datter af Frédéric 
de Coninckfra Næsseslottet, han var præst ved den reformerte kirke i København. De fik i alt 13 børn, heraf fire 
der blev født i deres tid på Kaningaarden. De var det modige forældrepar der lod to af deres børn indpode med 
Jenners Koppervaccine af professor Winsløw den 6. juli 1801.

pændt ved havedøren mens professor Winsløw 
med en overbevist videnskabsmands sindsro udfø
rer indpodningen i havestuen foran pejsen med den 
latinske inskription; ,,Ùt ignis aula nec procul nec 

prope“. Ude i den smukke have synger fuglene, og 
søens taktfaste bølgeslag høres i det fjerne som un
derlægningsmusik.

Frederik Christian Winsløws livsbane slog ind
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på medicinstudierne ved et tilfælde. Da han var fire 
år gammel, rejste han med sin far der ville emig
rere til Rusland. Faderen efterlod ham imidlertid i 
Stockholm, hvorefter han kom tilbage til sin mor 
i København. Han kom herefter i tjeneste hos sin 
morbror der var barber på Christianshavn. Her lær
te han alt til barberfaget henhørende, og den gang 
var det barbererne der udførte åreladninger, og på
satte blodkopper. Som 14-årig kom han i lære på et 
hospital hvor især chefkirurgen Alexander Kølpin 
tog sig af hans uddannelse og han kom herefter til 
det anatomisk-kirurgiske institut og snart herefter 
blev han kirurg og tog på studierejser, og senere 
underviste han selv de studerende. Herefter blev 
han chefkirurg på Frederiks Hospital, og senere 
professor i anatomi. I 1802 blev han - naturligvis, 
fristes man til at sige - udnævnt til Hofkirurg.

Professor Winsløw blev betegnet som den „emi
nente praktiker der foragtede lærdom af bøger. En 
handlekraftig mand der ikke rystede på hånden. Han 
må have haft en overbevist tro på Jenners vaccine 
og indpodningens heldige udfald. Han helmede 
heller ikke ved denne ene begivenhed, men arbej
dede vedholdent videre med den heraf indvundne 
humaniserede lymfe, og oprettede efter kort tid en 
vaccinationsanstalt på Kirurgisk akademi i Kø
benhavn, der blev en forløber for Statens Serum 
Institut. Og her er egentlig det banebrydende ved 
begivenheden, nemlig Winsløws vedholdenhed og 
kampgejst. Han har uden tvivl haft modstandere 
både i den politiske og medicinske verden, men det 
lykkedes ham at få gennemført offentlige vacci
nationsprogrammer over hele landet. Selv i dag er

Edward Jenner vaccinerer den lille James Phipps den 
14. maj 1196. Fem år senere var Kaningaarden ram
me om samme scene, takket være Frederik Christian 
Winsløw. 'British Museum).

vaccinationer af spædbørn et kontroversielt emne 
der kan få sindene i kog, og modstanden var be
stemt ikke mindre dengang. Begivenheden på Ka- 
ningaarden gjorde at Koppervaccinen havde vun
det sit indtog i Danmark, takket være de Coninck 
og professor Winsløw. Man kan næsten citere Neil
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Armstrong; Et lille stik for ét menneske, men et 
kæmpe skridt for menneskeheden...

Udviklingen af selve vaccinen havde et længere 
tilløb. Man observerede at malkepigerne ofte gik 
fri ved epidemier, eller i det mindste kun fik milde 
anfald af sygdommen, idet de havde været ekspo
neret for kokopper, der var en mildere udgave af 
sygdommen. Noget tydede altså på at havde man 
først været udsat for arvævet fra køernes koppe
ar var man immun. Man forsøgte sig herefter frem 
med variolation som kendes fra asiatisk medicinhi
storie, men ofte gik det galt. Det var først da man 
fik udvundet den humaniserede lymfe at man hav
de en sikker vaccine. 1 1796 udførte Edward Jenner 
den første reelle vaccination på en dreng. Han ar
gumenterede herefter for et offentligt vaccinations
program, men mødte heftig modstand. Tænke sig 
at sprøjte væske fra dyr i mennesker! Karikatur
tegnerne gjorde sig lystige og tegnede mennesker 
med yver og klove efter vaccination med kokop
per. Politikere og traditionelt indstillede medicine
re gjorde modstand ud fra hver deres perspektiv. 
De gejstlige talte om trolddom, og mødrene var 
bekymrede. Det var først da Jenner gik i gang at 
verden blev opmærksom, og vaccinen vandt heref
ter udbredelse i England. I dag kan vi næppe fatte 
hvilken befrielse det betød for befolkningen. Fryg
ten for en epidemi var altid overhængende, men nu 
kunne millioner af mennesker pludselig se sig fri 
for en hæslig sygdom, der har krævet alt for mange 
menneskeliv. I middelalderen blev hele landsbyer 
udslettet af kopper-epidemier. „Pokkerne“ som de 
kaldtes, - heraf talemåden „Fy for pokker“ den ud-

Adolphe Monod. (1802-1856) Banebrydende reformert 
prædikant og forfatter hvis bøger fortsat udgives. Som 
præst ved den reformerte kirke i Paris blev han 1800 
tallets betydeligste protestantiske prædikant i Frankrig 
og den fransktalende del af Schweiz. Han levede de 
første 8 år af sit liv på Kaningaarden om sommeren. 
Var barndommens lyse skærsommernætter ved Fure
søens bredder mon medvirkende til udvikling af hans 
nordisk prægede livsanskuelser?
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ryddede f.eks. halvdelen af Sjællands befolkning i 
1592. Frederik den 3. og Dronning Sophie Amali
es yngste datter Dorothea Juliana døde af kopper 
i 1658, og Dronning Caroline Mathilde i 1775. 
Skønt Struensee havde varioleret hendes søn, den 
senere kong Frederik 6.) Sygdommen ramte høj 
som lav og var frygtet i en grad vi i dag ikke kan 
forestille os. Man regner med at alene i det 18. år
hundrede døde 45 millioner europæere af kopper. 
At man pludselig var i stand til at vaccinere sig ud 
af den overhængende fare, var en befrielse uden si
destykke. I 1810 blev vaccinationen lovbefalet for 
nyfødte i Danmark, hvilket den var frem til 1976.

Edward Jenner fik en flot statue i Kingston Gar
dens i London til minde om sin heroiske indsats. 
Frederik Christian Winsløw fik sin marmorplade 
på Kaningaardens vestgavl. I begge tilfælde bør 
millioner af mennesker være dem taknemmelige.

Tilbage står kun spørgsmålet; Hvem af Monods 
børn blev vaccineret? Vi ved det ikke men ud af de 
fem børn der var født før 1801, blev alle relativt 
gamle, og ingen af dem døde af kopper.

Efter at Familien Monod med den store børne
flok havde forladt Kaningaarden til fordel for Pa
ris, flyttede en yngre broder til Louise ind. Jean de 
Coninck boede på Kaningaarden fra 1808 til 1821, 
men tiderne efter 1807 var ikke længere i de Co
nincks favør. Handelshuset vaklede, og hvor de 
Conincks rederi, der tidligere talte op til 64 skibe, 
havde besejlet de krigsførende lande under dansk 
neutralitetsflag, var Danmark pludselig revet med 
i krigen efter englændernes bombardement af Kø
benhavn.

Året efter familien Monod flyttede til Paris ind
traf endnu en tragedie idet Monods svoger skibsre
deren Christian Wilhelm Duntzfelt døde under et 
ophold i Paris i 1809, kun A-1 år gammel. Det blev 
Jean Monods opgave at prædike ved begravelsen 
på Père Lachaise kirkegården i Paris. Duntzfelt var 
en af de store. Han var Danmarks største private 
skibsreder, og en af Københavns rigeste mænd, 
takket va:re et udstrakt netværk af engelsk-indiske 
forbindelser, som han byggede sin rederivirksom- 
hed på. I 1790 ægtede han Henriette de Coninck, 
som var ældste datter af Frédéric og Marie de Co
ninck på Dronninggaard. Ikke nok med Duntzfelts 
pludselige død, og de menneskelige og økonomi
ske følger det fik for familien de Coninck, men 
den politiske situation i Danmark forværres også. 
Efter englændernes bombardement af Køben
havn i 1807 måtte de Coninck i en rigsretssag stå 
til anklage for landsforræderi. Sammen med grev 
Schulin på Frederiksdal og Lyngby-præsten Bone 
Falck Rønne skaffede de Coninck forsyninger til 
den engelske hær for at hindre, at de plyndrede og 
hærgede på deres vej mod København. Erindrin
gen om svenskernes brutale fremfærd og afbræn
ding af landsbyer under svenskekrigene i 1657-59 
var ikke glemt. Ved at sikre den engelske hær for
syninger håbede de tre, at civilbefolkningen ville 
blive skånet for overgreb. Da angrebet var ovre, 
og englanderne rejst, blev de anklaget for at støt
te den engelske hær, og dermed medansvarlig for 
bombardementet af København. Det var en opsli
dende retssag, og selv om de blev frifundet, fik de 
Coninck et knæk, efterfulgt af helbredsmæssige
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problemer og et slagtilfælde året efter. Svækket af 
sit slagtilfælde, overdrager Frédéric de Coninck i 
1809 sine samlede ejendomme, Dronninggaard, 
Frederikslund, og Kaningaarden til sin ældste søn 
Frederik, der allerede i 1804 fik stillet Frederiks
lund til rådighed som landsted af sin far, der fik det 
bygget på sin jord til samme formål.

Frédéric de Coninck kom sig aldrig oven på 
slagtilfældet og døde som 70-årig i 1811.

I 1813 kom statsbankerotten som kulminatio
nen på de lange nedgangstider. Det var nu sønner
ne Frederik og Jean der skulle føre familiefirmaet 
videre gennem de økonomisk svære tider. Rent po
litisk var tiderne også svære i Danmark, og epoken 
er sidenhen refereret som „Den oplyste enevældes 
mørkeste periode“. Der var i visse tilfælde nærmest 
tale om en politistat i undtagelsestilstand, hvor der 
blev praktiseret tæt overvågning af borgernes poli
tiske aktiviteter og standsning af ethvert forsøg på 
opildning til oprør.

Et eksempel på hvor grelt det stod til med over
vågning af civilbefolkningen illustreres ved den 
skæbne der overgik Kaningaardens tidligere ejer 
justitsråd Marcus Nissen Westermann i 1814. Han 
havde i et privat brev til sin fætter i Norge kritiseret 
kongen og hans politik i hårde vendinger, efter den 
katastrofale krise hvor rigsfællesskabet med Norge 
blev opløst. Westermann der var født nordmand, 
udtrykte samtidig forhåbninger og idéer for det 
nye frie og selvstændige Norge. Uheldigvis havde 
det svenske militær opsnappet brevet fra en kurér 
og det blev skadefro sendt til den danske konge, 
der fik en del illegalt opsnappede breve på vej til 

og fra Norge på denne måde. Der blev rejst sag i 
Højesteret mod Westermann. At han som konge
lig embedsmand havde ytret regeringskritik, var 
ikke noget man så på med milde øjne. Forsvare
ren forsøgte at pejle forsvarets perspektiv over på 
et alment forsvar for brevhemmeligheden. Brevet 
var jo kommet regeringen i hænde på en illegitim 
måde, og et privatbrev burde sidestilles med en for
trolig samtale. Hvilken regering ville dog lytte med 
når to personer talte fortroligt, og derefter dømme 
vedkommende? Forsvaret lagde dermed op til et 
spørgsmål om private ytringer og brevhemmelig
hed. Men det blev fejet af bordet af samtlige vo
terende i Højesteret, der efter længere drøftelse 
af strafudmålingen, endte med at idømme ham 
„Forvisning fra Kongens riger og lande“. De argu
menterede at et privat brev kunne opildne til for
ræderiske stemninger og rygtedannelser, og derfor 
sidestilles med en offentligt publiceret tekst. We
stermann blev frataget sit embede som justitsråd, 
og måtte forlade landet. Meget belejligt var Norge 
ikke længere en del af rigsfællesskabet, så han rej
ste til familien i Norge hvor han døde som 87-årig 
i 1834. Han var dog ikke den eneste højtstående 
personlighed der blev landsforvist på grund af re
geringskritik. Også forfatteren P.A. Heiberg, og 
journalisten Malthe Conrad Bruun måtte forlade 
landet på den konto.

Eksemplet viser hvor meget den politiske uro 
påvirkede embedsværket, og det sætter handelshu
set de Conincks situation i relief. Det har ganske 
givet været en hårfin balance for dem at besejle 
verdenshavene blandt krigsførende lande, især ef-
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ter englændernes bombardement af København.
Fra de Conincks ejertid har vi også pastor Ny

holms folketælling for Søllerød Sogn udført i 1801. 
Den fortæller for en gangs skyld om de mange jæv
ne landarbejdere der boede og arbejdede i området 
året rundt. Den fortæller os blandt andet at der på 
Dronninggaards areal boede 55 personer, herunder 
to forpagtere med deres familier samt tjenestekar
le. Disse boede formodentlig på avlsgården. De 
andre familier har boet i landarbejderhuse rundt 
omkring, som f.eks. de stadig eksisterende brohuse 
og skovløberhuse nær Jægerhuset. Disse beboere 
havde forskellige erhverv, som vægter, spinder, 
gartner, snedker, arbejder, samt en enkelt indlejret 
soldat. På Kaningaarden er optalt 7 personer, en 
gartner, Johan Mesling på 67 år, en arbejdsmand 
Peder Hansen på 28 år, samt tre arbejdere. Resten 
er hustruer og børn uden nævnt beskæftigelse. Det 
pudsige er at der angiveligt bor en familie på fire 
ude på Kaninholmen. Johan Mathis Kiels på 47 år, 
hans hustru Marie Larsdatter på 32 år, samt deres 
børn, Ane Kirstine på 5 år, og Johan Martin på 1 
år. På et matrikelkort over Dronninggaard fra 1810 
kunne det se ud som om der har ligget et skovar
bejderhus på Kaninholmen umiddelbart syd for 
hvor kørevejen fra Næsset/Langholm møder Ka
ninholmens fastland. Det er ikke utænkeligt at der 
har boet en skovarbejderfamilie på dette sted, men 
i dag er alle spor af et hus på dette sted forsvundet.

Desuden er der optalt 35 beboere på Langholm, 
fordelt på syv familier. Dette virker pudsigt. I dag 
findes et enkelt skovløberhus på Langholm, men at 
der skulle have boet syv familier vil have krævet 

flere huse på dette relativt øde sted, og det virker li
det sandsynligt at så mange mennesker skulle kun
ne finde beskæftigelse her. Enkelte kan dog have 
været beskæftiget med tørvegravning i Malmmo
sen samt skovdrift. På det før nævnte matrikelkort 
fra 1810 ser det ud til at der har været tre huse på 
Langholm, men de må i så fald have været tæt be
boet af flere familier.

Endelig nævnes 33 personer boende i Ka- 
ningaardens Huse paa Virums Mark, fordelt på 10 
familier. Det må have været landarbejderhuse der 
har ligget spredt i området mellem Kaningaarden 
og Virum landsby. Det kan også have været land
arbejderhuse i udkanten af Virum landsby, som har 
været ejet af Kaningaarden.

Folketællingen taler sit tavse sprog om de der 
boede her. Vi kan se deres navne og alder og be
skæftigelse, men heller ikke mere. Vi har ingen 
biografier, ingen hverdagsbeskrivelse af livet som 
landarbejder. Det står i skærende kontrast til de 
mange biografier og beskrivelser der findes om 
stedets ejere.

Grosserer Jean de Coninck 1809-1821
Den 30. december 1809 skrives skøde mellem søn
nerne, Frederik skøder og overdrager Kaningaar- 
den til sin yngre bror Jean de Coninck, der allerede 
var flyttet ind på Kaningaarden efter Familien Mo
nods afrejse i sommeren 1808.

Et lille glimt af livet på Kaningaarden anno 
1815 får vi i filologen og professor i fransk, Nicolai 
Christian Levin Abrahams erindringer „Meddelel
ser af mi : liv“. På side 51-52 beretter han begejstret
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Kaningaarden omkring 1820. Sådan har det set ud i 
slutningen af de Conincks epoke. Billedet er tilskrevet 
Jens Holm, far til den kendte tegner H.G.F. Holm.

om den gang da han i 1815 som nybagt student fik 
lejlighed til at bo på Kaningaarden et par dage i 
forbindelse med Frederik den sjettes kroningfest 
på Frederiksborg slot. N.C.L. Abrahams var stu
diekammerat med Charles de Coninck, en fætter til 
Jean, der senere blev herredsfoged i Lejre. „Dron
ninggaard var vel allerede dalet noget fra den tid 
af, da den gamle Etatsraad de Coninck ejede den 
og førte et næsten fyrsteligt hus, men der var dog 
endnu nok tilbage der kunne imponere mig. Hoved
bygningen på Næsset beboedes af den gamle Etats- 
rådinde Marie de Coninck, men sønnerne Jean og 
Frederik der nu stod i spidsen for det endnu rige 
handelshus beboede Kaningaarden og Frederiks- 
lund. Jean de Coninck var gift med Anna Elisabeth 
og vi blev da indlogeret på Kaningaarden. Den 
elegance der viste sig her i alle retninger i Ameub
lement, husets indretning, tjenerskab osv. var mig 
ganske nyt, men tillige noget meget behageligt, og 

jeg følte mig ganske fornem da tjeneren den følgen
de morgen bragte mig min kaffe på sengen. Fami
lien var meget venlig og elskværdig og jeg tror at 
man så mig gerne der, navnlig fordi jeg talte fær
digt fransk og altså kunne deltage i samtalen, når 
denne afen eller årsag blev holdt i dette sprog. (...) 
og jeg kørte tidligt om morgenen videre til Frede
riksborg. “

Kong Frederik 7. gæstede Kaningaarden som ung Prins. 
Som barn og ung opholdt han sig ofte på Sorgenfri Slot, 
og der berettes om hans glæde ved de naturskønne om
givelser. Sejlads på Lyngby Sø, og Furesøen, og besøg 
på Frederiksdal Slot, hvor det kongelige følge er redet 
ad Prinsessestien mellem de to slotte. Prinsen der sene
re som konge fik tilnavnet „Frederik Folkekær“ udgra
vede senere en del gravhøje, blandt andet i Dyrehaven.
Hans store kærlighed til naturen blev måske grundlagt i 
disse unge år. (Rosenborg).
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I sommeren 1819, næsten som symbol på den 
florissante periodes svanesang får Kaningaarden 
royalt besøg af den 11-årige prins Frederik, den se
nere Frederik den 7., der som barn ofte opholdt sig 
på Sorgenfri slot, efter at hans far havde arvet dette 
som familiens sommerresidens.

Familie var nok så meget sagt, for Frederiks 
moder blev forvist til Horsens efter en affære med 
sin musiklærer, da Frederik var tre år gammel, og 
kronprinsen, hans far, var blevet indsat som stathol
der i Norge, hvilket han var frem til Eidsvoll-for- 
fatningen blev ratificeret, hvorved han blev Norges 
konge. Fem måneder senere måtte han dog give 
afkald på tronen som følge af Mosskonventionen, 
der lod Norge blive tilknyttet Sverige i en løs per
sonalunion med egen forfatning og fuldt selvstyre.

I de følgende år rejste kronprinsen meget for at 
repræsentere Danmark ved forhandlinger i udlan
det, så den lille Frederik voksede op uden megen 
kontakt til sine forældre. Hans opdragelse var lagt i 
hænderne på skiftende barnepiger, guvernanter, og

Frederik den 7. som badmintonspillende Prins i Sor
genfri Slotshave, malet af den norske kaptajn Jacob 
Munch i 1813. I baggrunden ses Sorgenfri slot og 
park, med det kinesiske lysthus, og til venstre busten af 
kong Frederik den 5. Maleriet hænger i dag på Eids
voll i Norge, idet hans far havde dette maleri af sin 
søn hængende i sin embedsbolig på Eidsvoll. Maleriet 
kom senere til Danmark, da fade ren blev kronet som 
Christian 8. af Danmark. Frederik den 7. forærede det 
senere til den Norske stat, så i dag hænger dette Lyng- 
by-motiv på Eidsvoll.

hovmestre, der hver især havde deres idealer om 
hvordan kongesønner burde opdrages og undervi
ses. For at den rejsende kronprins kunne følge sin 
søns opvækst, blev der dagligt ført indrapportering 
til hoffet om den lille Frederiks dagligdag. Herfra 
stammer følgende beskrivelse af den 11-årige Prins 
Frederiks meriter.
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Historikeren og Lyngby-forfatterinden Signe 
Prytz beretter i Lyngby-Bogen 1967: „Sorgenfris 
Omegn spiller en stor rolle i prinsens tilværelse; 
udflugterne til Frederiksdal, Sophienholm eller 
Kaningaarden foregår enten pr. robåd, i vogn eller 
til hest. Bardenfleth (Kammerherre Johan Frederik 
Bardenfleth, Hofchef fra 1810-1822) beretter om 
den 11-årige Frederik, der blev inviteret af greve 
Schulins, hvor han løb og sprang dygtigt omkring 
med de andre små. En juledag var han på Frede
riksdal, hvor han løb på skøjter og kørte i kane. På 
Kaningaarden fulgte Freuchen (Teolog Ole Johan 
Freuchen, Huslærer) med, der var en lille „Fête“ 
og noget fyrværkeri for en del drenge på prinsens 
alder“.

Kong Frederik den 7. Grundlovens giver, blev 
senere kendt og elsket for sin folkelighed, den run
de joviale konge der luntede glad rundt blandt sine 
undersåtter og talte med folket hvor han end kom 
frem. Naturen blev hans refugium, og hans glæde 
ved fisketure og arkæologiske udgravninger er for
uden forholdet til Grevinde Danner det han huskes 
bedst for. Det er nærliggende at gætte på at hans 
kærlighed til naturen og udendørslivet blev sået i 
barndomsårene på Sorgenfri.

Jean de Coninck og hans familie må have haft 
børn på prinsens alder, og vi ved at familierne 
Schulin og de Coninck omgik hinanden. I disse 
kredse har familierne på Sorgenfri, Frederiksdal, 
Sophienholm, og Kaningaarden ofte besøgt hinan
den. En „Fête“ var datidens (og samfundslagets) 
betegnelse for en velgørenhedsfest.
En brandtaksering udfærdiget den 8. august 1814, 

beskriver hovedbygningen som værende opført i 
grundmur til alle sider og 20 fag langt, og igen med 
durchgående kvist. Denne gang nævnes til gengæld 
en målbar parameter; Bygningen er opmålt til 4116 
alen i længden og 1716 alen i bredden, hvilket igen 
lader sig oversætte til 26x11 meter, dette stemmer 
overens med den nuværende hovedbygnings mål.

Litteraturen om de Coninck beskriver mestendels 
den florissante fremgangstid indtil 1807 og livet på 
Dronninggaard. Nedgangstiden fra 1807 gennem 
recessionen og statsbankerotten i 1813, og frem til 
den triste slutning i 1821 hvor handelshuset de Co
ninck går i betalingsstandsning har været en svær 
tid for familien. Efter konkursen og salget af ejen
dommene rejste den ældste søn Frederik til Paris 
og vendte aldrig tilbage til Danmark. Han døde i 
1852. Broderen Jean flyttede efter auktionen bort 
fra Kaningaarden og til Helsingør hvor han blev 
kæmner ved Øresunds Toldkammer. Han døde i 
1847.

Senator Martin Johann Jenisch 1822-1828
Den 16. Januar 1822, skrives auktionsskøde på 
Kaningaarden hos auktionsdirektør Rimestad til 
kammerraad og toldinspektør L. Berner. Den re
elle køber og højestbydende på auktionen over 
Kaningaarden og Dronninggaard var prioritetsha
veren, en tysk senator Martin Johann Jenisch der 
boede i Hamburg. Født i 1760 i en driftig køb
mandsfamilie gennem flere generationer, hvor han 
lige som de Coninck tidligt kom ind i faderens 
virksomhed. Under hans ledelse udvidede han fa-
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milieforretningen med en bank, der ekspanderede 
ved kløgtig spekulation, blandt andet i de politiske 
omvæltninger under den franske revolution. Hans 
bankbedrift voksede under hans levetid til en af 
Hamburgs betydeligste banker, med handelsforbin
delser i Rusland og det endnu unge USA, foruden 
Frankrig. Senere igen udvidede han familieforeta
gendet til også at omfatte forsikringer, således blev 
han først meddirektør i „Ersten Assekuranz-Com
pagnie" senere i to andre forsikringsselskaber. I 
1784 gifter han sig med Catherina Dorothea Rend- 
torff, og parret får i tiden der fulgte i alt 13 børn. 
Herunder sønnen Gottlieb Jenisch der efter fade
rens død arver Kaningaarden og Dronninggaard.

Via sine udstrakte handelsforbindelser i Frank
rig bliver Martin Johann Jenisch i 1798 udnævnt 
til senator, og sidder senere i det legislative korps 
som gesandt i Paris ad flere omgange. Det er nær

liggende at gætte på at det er herigennem at han 
kom i forbindelse med de Conincks handelshus, og 
derved fik formue i klemme ved de Conincks fallit 
i 1821.

Familiens stamhus „Das Jenischen Stadtpalais" 
ligger stadig i Hamburg på Neue Jungfernsteig nr. 
19. Bygningen huser i dag „Übersee Club" en 
mondæn handels- og industriforening med interna
tionalt fokus.

Da Martin Johann Jenisch i 1827 afgår ved dø
den som 66-årig, var han Hamburgs rigeste borger.

Det er imidlertid ikke meget vi ved om hans fær
den her ved Furesøen, og den har næppe været ret 
frekvent. Han overtog først og fremmest ejendom
mene for at sikre sit tilgodehavende bedst muligt. 
Budsummen var angiveligt halvdelen af hans til
godehavende 1. prioritet. Herefter forsøgte han at 
forrente ejendommene bedst muligt, for at kunne 
indhente resten af sit tab. Dette foregik naturligvis 
uden videre veneration overfor stedets florissante 
fortid. Det er karakteristisk for de trange tider at 
der ikke fandtes en køber i Danmark. Ejendoms
priserne var i bund selv 9 år efter statsbankerotten, 
og der var tilsyneladende heller ingen i Danmark 
der havde kapital til at udnytte det. Landbruget på 
Dronninggaard og Kaningaarden blev fortsat bort- 
forpagtet, og Kaningaarden har sammen med Dron
ninggaards avlsgård fungeret som forpagterboliger 
for de tilhørende landbrugsjorder. Værre var det 
med Næsseslottet, den store upraktiske og afsides 
beliggende bygning fik lov at passe sig selv. Kun 
gartneren boede herude på Næsset og førte opsyn
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med stedet. Litteraten Henrik Frederik Martensen 
beskrev i 1825 hvordan Næsseslottet stod tomt og 
forladt, og hvordan fordums smukke og velplejede 
park langsomt voksede i skov. I vemodige vendin
ger kommenterer han tingenes tilstand; „Som følge 
af stedets stedmoderlige behandling i de senere år, 
trykker allerede nu tidens gnavende orm sin grå
dige tand i samme, og den skønne ejendom står nu 
som et fader og moderløst barn ensom og forladt, 
kun beboet af skovens fugle der uhindrede bygger 
sine reder under dets tag “. Han slutter sin rund
gang af med følgende bøn; „Billigen måtte man 
ønske at en af landets egne gæve rigmænd måtte 
finde yndest for denne ejendom og tilkøbe sig den, 
da ville man vist atter se Dronninggaards rang hæ
vet, da ville man atter der finde den nu bandlyste 
munterhed, da ville landets egne børn også nyde 
landets frugter".

Gottlieb Jenisch 1828-1829
Om sønnens ejertid haves ikke mange oplysninger. 
Han overtog alle tre ejendomme efter faderens død 
i 1828, og frasolgte Kaningaarden allerede året ef
ter. Dronninggaard beholdt han frem til 1845 hvor 
han solgte til hofjægermester Johan Philip Rogert 
Fønss. Hofjægermester Fønss havde året forinden 
solgt Søbysøgaard på midtfyn. Hans tid på Dron
ninggaard blev imidlertid ikke lang, for allerede i 
1851 sælger han Dronninggaard til proprietær Hans 
Hansen. Han må dog have været indtaget af egnens 
naturskønhed, for i 1856 køber han landstedet Søro 
ved Bagsværd Sø, som han sælger da han i 1863 
får lejlighed til at købe Sophienholm. Han var da 

68 år gammel, og det hedder sig at han undslog 
sig gartnerens forslag om at anlægge aspargesbe- 
de idet det tager tre år førend man kan begynde at 
stikke dem, og han regnede ikke med at leve længe 
nok til at opleve resultatet. Han fik dog 18 gode 
år på Sophienholm, frem til 1882, hvorefter enken 
året efter solgte Sophienholm til bladkongen Carl 
Aller.

I sommeren 1840 boede Adam Oehlenschlægers 
nygifte datter Marie Konow på Frederikslund, og 
digteren selv færdedes gerne i Dronninggaards for
dum så dejlige have. Han havde året forinden haft 
succes med opførelsen af sit værk „Aladdin“ på 
teatret, og familien havde i den anledning beslut
tet at „gøre sig til gode“ ved at ligge på landet om 
sommeren. I 1839 boede de på Ordrupshøj, hvor 
de vandrede i Dyrehaven og hvor Oehlenschlæ- 
ger indridsede sit berømte navn i et af Dyrehavens 
bøge. Året efter boede de på Frederikslund, men 
så vidt vides blev der ikke ridset navne i træerne 
her. Om opholdet på Frederikslund skriver Marie 
Konow: „Første sommer (1840) havde vi lejet det 
dejlige sted Frederikslund ved Dronninggaard. 
Ogsaa dér fornøiede det fader at besøge os; det 
morede ham at spadsere og gjøre Kjøretoure i den 
skønne Omegn og at færdes i Dronninggaards for
dum saa dejlige Have med alle de sjeldne træer og 
de mange gammeldags Monumenter, især det store 
om L 'hermite de Dronningaard. Ogsaa morede det 
ham at roe og fiske paa Furesøen hvor vi havde 
Baad. “
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Christian Eilert Lendrop 1829-1836
Det blev den da 39-årige Christian Eilert Lendrop 
der købte Kaningaarden af Gottlieb Jenisch i 1829. 
Han beholdt den frem til 1836. Lendrop var født 
i 1790, og benævnes hørkræmmer samt ejer af 
Kaningaarden. Han var gift med Marie Elisabeth 
Wellerup, og far til Pastor Michael Peter Eilert 
Lendrop, samt etatsråd Christian Ludvig Lendrop 
der senere blev borgmester i Horsens, og ridder af 
Dannebrog.

I folketællingen for København 1840, fremgår 
Christian Eilert Lendrop som bosiddende i Vestre 
kvarter. Familien er altså flyttet til København ef
ter tiden på Kaningaarden. Han dør som 76-årig i 
1866.

Pastor Michael Peter Eilert Lendrop boede på Ka- 
ningaarden som bamfra sit 8. til sit 15. leveår. Han 
blev senere sognepræst i Resen sogn. Han døde som 
93-årig i 1914. Foto: Det Kongelige Bibliotek.

I 1834-38 rejser den topografiske forfatter Nico
lai Severin Sterm rundt i Københavns Amt og ind
samler topografiske oplysninger til sit værk „Sta- 
tistisk-Topografisk Beskrivelse over Kjøbenhavns 
Amt, - Tildeels efter meddelte efterretninger fra 
vedkommende Embedsmcend og Ejere“. Både ved 
Dronninggaard og Frederiksdal ofres der flere sider 
på minutiøse gennemgange og beskrivelser, lige
ledes beskrives gårde og husmandssteder i Virum 
og Øverød i detaljer, men Lendrops Kaningaarden 
har han åbenbart overset. Den nævnes ikke med en 
eneste stavelse. Det fortæller vist bedre end ord, 
hvor afsides Kaningaarden lå. Materialet indsam
lede han tildels fra embedsmænd og ejendomsbe
siddere som han tilsendte spørgeskemaer. Ved en 
enkelt ejendom i Øverød bemærker han at ejeren 
ikke ville udlevere oplysninger, og at beskrivelsen 
derfor bygger på egen rekognoscering. Så meget 
desto mere pudsigt at Kaningaarden trods hans 
grundige ihærdighed ikke findes i hans optegnel
ser. Det var i øvrigt hans agt at udgive et stort værk 
med beskrivelse af hele Danmark inklusive Her
tugdømmerne Holsten og Lauenburg, men han nå
ede kun at udgive bindene om Frederiksborg Amt 
og Københavns Amt. Sidstnævnte med hjælp fra 
politikeren Carl Simony. I 1844 måtte han ende
gyldigt meddele subskribenterne at der ikke kom 
mere fra hans hånd.

Kaptajn Jacob Rabe 1836-1858
Kaptajn Rabe overtog Kaningaarden i 1836 og eje
de den frem til 1858. Han var som kaptajn i handels
flåden ofte på havet, og vides at have været kaptajn
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Fregatten Alexander af København i fart udfor Ostindien. Tegning af Jacob Petersen (Museet for søfart).

på skibene „Den Danske Eg“ samt „Alexander af 
København“. Sidstnævnte Fregat var indregistreret 
for rederiet M. W. Sass & Sønner i årene 1829-32. 
Skibet blev dog ophugget i 1831, altså inden han 
købte Kaningaarden. Senere, i 1835 nævnes han 

som kaptajn på fregatskibet „Den Danske Eg“ sta
dig for samme rederi. I 1845 har skibet imidlertid 
fået en anden kaptajn, så man kunne få den tanke at 
kaptajn Rabe har afmønstret og skiftet erhverv ved 
købet af Kaningaarden i 1836, men vi ved det ikke.
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I Søllerød sogns folketælling for 1840 får vi at 
se hvem der boede på Kaningaarden på denne tid. 
Jacob Rabe der da var 52 år, er noteret som skibs
fører og ejer af stedet. Hans kone Marie Elisabeth 
Smidt er 44 år, og deres plejebarn i datters sted, 
Anna Marie Bergfeldt er 5 år. Herudover tæller 
husstanden kontreadmiral Michael Bille, der er 74 
år og enkemand på aftægt, samt 8 tjenestefolk i al
deren 20-35 år, alle ugifte. I alt bor 12 personer 
på Kaningaarden. Den gode folketæller, skolelæ
rer Josias Petersen har ikke været så omhyggelig 
med lokalitetsangivelser som hans kollega, pastor 
Nyholm i 1801. Således har han ikke noteret hvor 
landarbejderhusene under Kaningaarden befinder 
sig. Efter Kaningaardens husstand er opregnet 5 
yderligere enkelthuse og deres beboere, men der 
mangler de brikker i puslespillet der kunne fortælle 
os hvor de enkelte huse har ligget.

I Christian Hansens Virum Erindringer nævnes 
et hus ved Gyvelholm der i folkemunde blev kaldt 
„Mules Minde“. Det har uden tvivl været et af dem.

I 1843 tilkøber kaptajn Rabe jord til Kaningaar
den, nemlig parcel nr. 2 af gården Elisalyst, som 
var en større lystgård beliggende på Virumvej hvor 
plejehjemmet Solgården ligger i dag. Hvor parcel 
nr. 2. har ligget ved vi ikke, men den har sandsyn
ligvis grænset op til Kaningardens jorder. Herud
over ved vi ikke meget om Rabe, andet end at han 
var født i søfartsbyen Svendborg i 1786, og at han 
fik borgerbrev i København i juni 1823.

I hans ejertid bliver der udført et omfattende byg
ningssyn og en gennemgang af hele ejendommen i 
forbindelse med en låneansøgning. Dokumentet er 

i sin detaljeringsgrad et enestående værktøj til af 
skabe et indtryk af Kaningaarden anno 1854;

„Aar 1854 den 15. april indfandt sig undertegne
de Taxationsmand paa Gaarden „Caningaarden“ 
beliggende deels paa Søllerød Sogn og deels paa 
Lyngby Sogns Marker under Kjøbenhavns Amts 
nordre Birk, hvilken Eiendom tilhører Capitain 
J. Rabe, for efter Eierens Begjæring af 14. april 
1854 at taxere bemeldte Eiendom til Pantsætning 
hos (kreditforeningen ad Grund eire i Sjælland og 
Lolland-Falsters Stifter. Eiren var nærværende og 
fremlagde til efterretning ved Taxationen følgende 
documenter;
1. Skjøde af 18 Decbr. 1835, lyst den 10 Febr. 

1836, ifølge hvilken Eiendommen Caningaar
den er solgt til nuværende Eier for en sum af 
8.000 Rigsbankdaler.

2. Skjøde af 15. juni 1843, lyst 20 Decbr. 1843 
ifølge hvilket er solgt af Eiendommen Elisalyst 
i Wirum, Parcellen No. 2 til Kaningaardens nu
værende Eier for en sum af 3.000 Rigsbankda
ler.

3. Skattequitteringsbog samt attester over andre 
Eiendommen paahvilende Afgifter og Byrder.

4. Et autoriseret kort udfærdiget i 1811 af Rose 
Signeret 1814 af Wilster.

5. Et do. over Kolleløvs Mose efter Husgårds Op
måling 1796.

Brandforsikringstilståelse for Bygninger og Be
sætning haves ikke.
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I Henhold til disse dokumenter, de af Eieren under 
selve forretningen meddelte optegninger og den af 
os ved alle gjenstande foretagen Undersøgelse Be
skrive og taxere vi Eiendommen som følger:
1. Eiendommen er beliggende ved biveien mellem 

Dronninggaard og Wirum, Veie der er af god 
beskaffenhed. Fra Caningaarden til Hovedlan
devejen er der *4 Miil og derfra til Kjøbenhavn 
1 3A Miil. I Kjøbenhavn afsættes Gaardens Pro
dukter, der transporteres med Gaardens egen 
Transport og Arbeidskræfter.

2. Jordene ere efter de fremlagte angivelser skyld
satte for 6 tønder land ager og engs hartkorn. 
Ifølge de fremlagte kort og vores deraf foretag
ne Beregninger samt i øvrigt efter bedste skjøn, 
indeholder jordene 84 Td. Land Ager, 17l/i Tdr. 
Mose, 4 Tdr. Have og gaardsplads, 4 Tdr. Skov, 
4Tdr. Hegn, Veie og Vandflader i alt 117 Tdr. 
hvorunder indbefattet at formedelst Fuursøens 
indtørring et stykke Mose ved det nordvestlige 
Hjørne af Gaardens store Mose hvilket vi have 
anslaaet til IV2 Tdr. Land. Jordene ligger stør
stedelen omkring Gaarden, er i øvrigt samlet i 
Forbindelse, saaledes at den største afstand fra 
Veiene til de yderste skel af Parcellen No. 2. er 
3000 Alen. (1,8 km.) Agerjorden er i det hele 
gunstig beliggende for Vandfald, hvorfor ingen 
stærk Grøftning behøves, ej heller findes sa- 
adanne stærke Hældninger, der kan hindre Jor
denes Behandling.

3. De til Gaarden hørende Bygninger ere;
A. Hovedbygningen med Enderne mod Øst 

og Vest, 42 Alen lang, 18 Alen dyb (26x11 
Meter, altså lig den nuværende) med heel 
Kjælderetage, stueetage, Mansardetage med 
gjennemgående Quiste med Frontespids, 
den hele bygning med Grundmuur og Tegl
tag. I Bygningen er indrettet 2 opgange fra 
Gaarden af stentrapper med jerngelænder 
og Tvende indgange til Stueetagen, hvori en 
entree med 3 faste skabe, en Haugestue med 
udgang igjennem dobbelte glas og fyldnings
døre, samt en madgang med Stentrappe med 
Jemgelænder til Haugen. Ved dette Værelse 
er tvende Kabinetter, som tilligemed Hauge
stuen er egemalede og betrukne. Endvidere 4 
værelser med gemalede og oliemalede væg
ge, et Kjøkken med Skorstene, Kogeindret
ning og øvrigt Tilhørende, Et opvaskehuus, 
en Borgerstue, et Pigekammer, samt tvende 
Pulterkammere, alt med kalkfarvede Vægge. 
Overalt i denne etage er Bræddegulve med 
undtagelse ad Kjøkkenet og en derved væ
rende Forstue, gibsede Lofter og Fyldnings
døre, samt i værelserne en Marmorkamin, 
5 Vindovne og 2 Bilæggerovne. Fra Entre
en saavelsom fra Forstuen ere Opgange af 
Trapper til Qvisten og Mansardetagen hvori 
er indrettet en Gang, en Entree og 8 forskjel
lige Værelser med gemalede og limfarvede 
vægge, 3 Kakkelovne og et pulterkammer, alt 
med bræddegulv, Gibsloft og Fyldningsdøre. 
Fra Gangen er en opgang til Loftet over Qvi
sten og Mansardetagen, hvilket er udi et med 
Bræddegulv. Fra Gaarden er tvende indgan-
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Kaningaarden på kaptajn Rabes tid, ca. 
1840. Det velplejede parkanlæg er borte og 
ejendommen bærer mere præg af at være 
avlsgård end et egentligt lyststed, trods sin 
maleriske beliggenhed ved Furesøen. ( Ube
kendt kunstner-LTK-stadsarkiv).

ge med Steentrapper og fra Stueetagen en ud
gang afen trætrappe til kælderertagen, hvori 
er indrettet 7 forskjellige Lokaler til Kjøkken 
med Skorstene, Vadskerhuus, Rullestue, Øl, 
Viin, og victualiekamre, alt med Muursteens- 
gulv, endvidere 4 afdelinger med brændsel 
og kerter, alle med Leergulve. Overalt i eta
gen er Bræddeloft og overalt i bygningen ere 
Engelske Vinduer, der tilligemed Døre og Pa
neler ere malede med oliefarve.

B. En Bygning Vest for Gaardspladsen, 26 Alen 
Lang og IOV2 alen bred af muur og bindings
værk med Tegltag - indrettet til Karlekam
mer, Stald med Tilbehør til 8 Heste med 
Steengulv, samt til et Vognskuur med tvende 

dobbelte porte og Leergulv, alt med brædde
loft, Engelske Vinduer og glatte Døre.

C. En Bygning Øst for Gaardspladsen 26 Alen 
Lang og IOV2 alen bred af muur og bindings
værk med Tegltag, indrettet til Gartnerbolig, 
bestaaende af en Forstue, 2 Værelser med 
Bræddegulve, Gibslofter, glat afpudsede 
Vægge malede med Liimfarve, samt et Kjøk
ken med Skorsten og Tilhørende, alt med 
Engelske Vinduer og Fyldningsdøre male
de med Oliefarve, endvidere til et Bryggers 
med Skorstene og indemuret Kobberkjedel 
paa 3 Td. Hønse og Svinehuus, samt Vogn
skuur med Porte. Alt med Leer og stengul
ve, Bræddelofter, Engelske Vinduer og glatte
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døre, samt paa loftet hvortil er opgang fra en 
Trappe fra Forstuen et paneleret Kammer.

D. Østfor sidstnævnte Bygning, en Ladebygning 
med enderne mod Øst og Vest, 21 Alen Lang 
og 14 Alen Bred, ( 13x9 Meter) af Mur og Bin
dingsværk, med rundt Tagværk tækket med 
Straae, indrettet til en Tærskelo med Porte, 
samt tvende sædelader, (kornmagasiner)

E. En Bygning østfor sidstnævnte med Enderne 
mod Syd og Nord, 25 Alen lang og 14 Alen 
bred, ( 16x9 Meter) hvoraf 2/3 er opført af 
Piece og 1/3 af Muur og Bindingsværk med 
Straaetag, indrettet til Stald med tilbehør til 
40 Køer, Skjærelo, hvorunder en Kartoffel og 
Vadskekjælder, Alt med Bræddelofter, Engel
ske Vinduer, og glatte døre.

F. 1 Gaarden er Steensat Brønd med Pumpered
skaber, Gaardspladsen er uden Brolægning.

G. Bag den næste Bygninger en Halvtags Byg
ning af Muur og Bindingsværk, 26 Alen Lang 
og 2'/: alen dyb, den er indrettet til Skjæreloe 
i forbindelse med Stalden i næste Bygning, 
samt til Locummer og Materiel Huus, alt 
med glatte døre.

H. Paa Parcellen no. 2. er et Leiehuus indret
tet til to Familier med Hauge, hvoraf svares 
12 Rigsdaler Aarligt af hver Familie. Samt
lige disse Bygninger ere vel vedligeholdte 
og ere i Landets Brandcasse assurerede ef
ter Eierens Opgivende for 11.500 Rigsdaler. 
Brønden giver fornødent og godt Vand, og vi 
skjønner ikke rettere end at Bygningerne ere 
tilstrækkelige til Jordenes tilbørlig Drift.

2. Den Landbruget vedkommende Besætning, 
som i øjeblikket haves paa garden, nemlig;
8 Heste, 16 Køer, 1 Tyr, 2 ungkvæg, og 4 Svin 
er ej svarende til gaardens drift, men ejeren har 
erklæret at ville holde 30 Køer, og for længst har 
bestilt de manglende Køer og venter dem en af 
de første dage. Vi skjønner heller ikke rettere end, 
at denne besætning godt kan fodres og græsses 
ifølge jordenes areal og driftmaade og haver vi 
derfor med Hensyn til Capitalværdien og As
surancepræmien ansat besætningen saaledes:

8 Heste til en middelpris af 70 Rbd. 560 Rbd.
30 Køer til en middelpris af 45 Rbd. 1350 Rbd.
1 Tyr til en middelpris af 30 Rbd. 30 Rbd.
1 Ungkvæg til en middelpris af 15 Rbd. 30 Rbd.
4 Svin til en middelpris af 7'/2 Rbd. 30 Rbd.
Besætningens værdi i Aarets Løb 2000 Rbd.

5. Gaardens Inventarium er for øjeblikket:
4 Arbejdsvogne a 60 Rbd. 240 Rbd.
1 Mælkevogn a 40 Rbd. 40 Rbd.
4 Plove, 4 Harver, 1 Trumle 90 Rbd.
1 Rensemaskine. 20 Rbd.
Kjøkken, Bryggerie, og Meieris-
inventarium 80 Rbd.
4 Folkesenge å 25 Rbd. 100 Rbd.
Avls og Haveredskaber, sække, Reeb, 
Staldreqvisitter 70 Rbd.
Inventariets Værdie 640 Rbd.

6. Om Jordenes Grundbeskaffenhed, Culturtil-
stand, Driftmaade, og Udbytte, bemærkes:
A. Agerjorden, 84 Tønder Land i 8 marker
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bestaar i det hele efter vor nøieste Under
søgelse af eensartet Bonitetsmuld leret i en 
Dybde af 6-8 Tommer, med Underlag af Leer, 
mere eller mindre sandet, med pløjedybde i 
det hele af den beskaffenhed at den altid kan 
og maae afgive en eensformig og velståen
de afgrøde. Samtlige 84 tønder Land er efter 
ejerens opgivende overmerglede hvilket også 
må antages efter de forskellige Mergelgrave 
som forefindes og saavidt vi kunne skønne i 
en almindelig god g/ødningskraft, ligesom 
der er sørget for fornøden Vandafledning. 
Jordene i det hele, og de enkelte Marker, Ha
ver og Moser er hegnede, den vestre side af 
Furesøen, det øvrige med Steengjærder, Wald 
og flækkegrøfter.

B. Den store Mose nordfor Gaarden indeholder 
efter Kortet og vort bedste skjøn i Forening 
med den i de senere Aar ved Furesøen fore
tagne opstemning, cirka IV2 Tønde Land, i 
alt 17V2 Tønde land, hvilket Eieren forlangte 
taxeret som Tørvemose. Efter at have under
søgt på forskjellige maader fandt vi sammen 
under en 8 tommer tyk seig af skærgræs og 
sivrødder sammengroet grønsvær, underla
get at bestaae af uforaadnet Mos i en dybde 
af 1 til IV2 Alen. (V2-I meter), hvorunder i 
midten af Mosen fandtes en flydende Tørvag- 
tig masse der endnu ei ender fæstnet til en 
dybde af 1 til l'AAlen. Da der sikkert vil hen- 
gaa en betydelig deel Aar førend denne kan 
blive tjenlig til Tørveskjæring fandt vi ey at 
kunne taxere den som Tørvemose, saameget 

mindre som den først i de senere Aar efter at 
Grundslusen ved Frederiksdal blev synket, er 
blevet nogenlunde fri for overstaaende vand, 
som vel endogsaa i vaade Aar ved en deraf 
mulig foraarsaget høiere Vandstand i Søen 
kunne befrygtes til visse tider at kunne blive 
tilfældet. Derimod kunne sikkert det meste 
af Mosen under meget stærk afgravning og 
paakjørsel af jord, der haves særdeles be
quemt af en Høj skrænt langs Furesøen bli
ve til en temmelig god Eng, men dette ville 
være saa bekosteligt og medtage saa lang tid 
at vi ikke i øieblikket troede at kunne taxe
re den til nogen Værdie som Eng. Imidlertid 
afgiver den hele Mose en temmelig sluttet 
Væxt af grønt Skjærgræs og Siv, der vel ikke 
kan taxeres som Foder, men som Strøelse, og 
som saadan at have en værdi af 6 skilling pr. 
Lispund, og fornemmer vi af paa hele Mosen 
vil aarligt kunne høstes 20 læs d 64 Lispund, 
som bliver 80 Rbd. Aarligt. Thi som anført, 
ved at anvende denne Moses strøelse, maatte 
Halmfoder til samme Værdie, kunne undvæ
res og sælges.

C. Skoven bestaar ifølge Kortet af 4 Tønder, og 
6 Skæpper Land (Ca. 26.000 m2) af Muldler, 
beplantet efter Eierens opgivende med om
trent 24.000 Stk. Træer. Deels Gran og Fyr 
og deels Lærk og Ask som alt staar i her
lig Vækst, hvoraf endeel tjenligt til mindre 
Spær, størstedelen til Hanebaand og større 
Lægter og Antage vi efter bedste skønnede 
og de Oplysninger Eieren har afgivet at der,
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foruden tilstrækkeligt Brændsel og Gjærd- 
sel til Gaarden aarligt maatte kunne sælges 
af ovennævnte sorter for en sum af 50 Rbd. 
Netto. Skoven er som foran anført indhegnet 
med dobbelt Waldgrøft.

D. En lod, No. 1, af Kolleløv Tørvemose under 
Wirum Bye, 2 Tønder Land med en i forbin
delse hermed for den vestre ende af samtlige 
Lodder liggende læggeflade af ca. 1 Tønde 
Land, hvilken sidstnævnte dog ikke er an
tegnet paa Kortet. Af Tørvelodder indehol
der kun den østre ende ca. 6 Skpr. Land (Ca. 
4.100 m2) Tørvemose som er afen udmærket 
Bonitet hvorover staar omtrent 2 Alen Vand 
til hvis udpumpning hidtil ikke har kunnet 
tilveiebringes Forening mellem Loddeeierne. 
Af denne Aarsag tilvirkes Tørven paa Vestp- 
halsk Maade og skal uden Synderlig større 
Omkostninger end almindeligt kunne og lan
ges i en Dybde af 16-20 Fod. Af en tilkaldt 
Loddeeier i Mosen forsikredes Rigtigheden 
heraf, samt at der uagtet flere Forsøg ei kun
ne naaes nogen Bund i Mosen. Uagtet oven
anførte have vi dog, i henseende til Taxation, 
ikke troet at burde beregne mere end 8 Fods 
Dybde som endnu avholdelig Tørvemose. 
De 6 Skpr. Land = 10.500 Kvadrat Alen = 
42.000 Kvadrat Fod og dybden er 8 Fod, saa 
indeholder samme 336.000 Cubikfod raae 
Tørvemose. Detaarlige Udbytte af tør sælge
lig Tørv ansat til 1/3.000 af den forhånden
værende avholdelige Mose bliver saaledes 
: 336X5 = 1.008 Kubik Fod efter Rumfylde.

For et Læs af denne Tørv saaledes som det 
sædvanligvis føres fra Mosen, anslaaet til 12 
a 16 Tønder vil udfordre cirka 50 Kubik Fod, 
og bliver altsaa det aarlige udbytte, cirka 22 
læs der altid let kan afsættes. Efter flere aars 
middelpris avholdes i Kjøbenhavn for et sa- 
andant Læs Tørv 6 Rbd. Fraregnet 1 Rbd. for 
transport, bliver der tilbage 5 Rbd. for hvert 
læs.

E. Haven indeholder Cirka 3 tønder Land, hvori 
efter Eierens opgivende og saavidt vi kun
ne optælle 500 forskjellige Frugttræer samt 
3.500 Stikkelsbær, Ribs, og Hindbærbuske 
foruden en deel vilde Træer. Haven besørges 
ved en Havekarl for 50 Rbd. og skjønner vi 
ei rettere af den saaledes som Eieren opgiver, 
maae foruden de fornødne Haveurter, etc. til 
Huusholdningen, kunne afgive i Gjennemsnit 
en Netto indtægt af200 Rbd. Den er som for
anført indhegnet deels med tvende Hegn og 
deels med Waldgrøft og Furesøen.

F. Det paa grunden beliggende Leiehuus besta- 
ar af 6 Fag af Bindingsværk med Leervægge 
og Straaetag, indrettet til 2 familier, til hver 
1 stue med Kakkelovne, 1 Kammer, fælles 
Kjøkken med igjennemgaaende Skorsteen, 
hver 1 tørveskur, Over det hele Bræddeloft, 
i den ene stue Bræddegulv, for iøvrigt Le- 
ergulv, dertil simple vinduer og glatte døre. 
Huset er temmelig godt vedligeholdt og som 
ovenanført assureret med under Gaardens 
Bygninger. Den ovenanførte Leieafgift anta
ger vi med sikkerhed at kunne opnaaes.
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G. Foruden Hovedbygningens stueetage som 
Eieren beboer vil den øverste Etage altid 
kunne bortleies i det mindste om sommeren, 
og er saaledes efter Eierens Erklæring bort
leiet for i sommer for 85 Rbd. Leiekontrakt 
haves ikke.

H. I beregning af indtægtsoverskuddet

Aarlige indtægter;
a. Have:

Rug 10x11 =110 Tønder.
Fradrages til brødrug 15-95 Td. d 4 Rbd., 
85 Sk. = 464 Rbd.
Byg 10x11 =110 Tønder.
Fradrages til Mel, Gryn og Svin 30 Td., 
resterer 80 Td. â 3 Rbd. 72 Sk. =299 Rbd. 
Havre 15x9 = 135 Tønder
Fradrages til Hestene 100 Td., 
resterer 35 Td. a 2 Rbd, 59 Sk. = 91 Rbd. 
Resterer = 854 Rbd., 60 sk.

b. Qvægbesætningen som vi have antaget for at 
være 30 Køer og 1 Tyr, -Kalveopdræt pas
ser ikke her da Gaarden ligger bequemt for 
Mælkehandelen til Kjøbenhavn, hvilket efter 
Eierens Erklæring og stedse har været dræ
net og fremdeles skal drænes, antages at kun
ne græsses og fodres godt af kløvermarkerne 
på Overdrevet foruden qvægfoder. Naar intet 
videre kraftfoder anvendes dog at kunne give 
i aarlig indtægt 50 Rbd. pr. stk. Til Smør, Ost, 
og Mælk til Husholdningen anslaaes at med- 
gaae Mælken af 6 Køer.

Bliver tilbage indtægten af
24 Køer a 50 Rbd. 1200 Rbd.

c. Den store Mose anslaaet til aarligt
at indbringe 80 Rbd.

d. Skoven anslaaes til aarligt overskud 50 Rbd.
e. Af Kolleløv Mose 20 Læs Tørv

a 5 Rbd. 100 Rbd.
f. Af Haven 200 Rbd.
g. Af Leiehuset 24 Rbd.
h. Leie af den øverste Etage af
Hoved Bygningen 85 Rbd.

Summa Indtægt 2.593 Rbd.

Aarlige Udgifter;
a. Skatter og Afgifter ifølge den fremlagte

Skattebog 97 Rbd., 18 Sk.
Fuldstændige attester om Communeafgifterne 

haves ikke. Af det fremlagte fragaaer cirka 'A 
som vedkommende den senere tilkjøbte Par
cel No. 1 af Elisalyst, altsaa;

b. Til Lyngby Sogneforstanderskab 21 Rbd., 26 
Sk

c. Præstetiende 48 Rbd., 15 Sk.
d. Til Wirum Skole 5 Rbd., 4 Sk.
e. Brandforsikringspræmie af Besætning,

Inventarium og Productbeholdningen 
som vi anslaae til en Forsikringssum af 
4.000 Rbd. udgjør naar herfra 
fraregnes 'A % aarligt 10 Rbd.

f. Rente af Besætningen og Inventariets 
Værdie ovenfor anslaaet til 2.640 Rbd 
og af den contante Driftscapital som
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her anslaaes til 360 Rbd. udgjør 
statut-mæssigt beregnet med 6% 180 Rbd.

g. Driftsudgifter
Ifølge vort skjøn og Eierens afgivne 
Forklaring anslaaes Bygningernes Ved
ligeholdelse aarligt til 100 Rbd. 100 Rbd. 
Besætningens og Inventariets 
Vedligeholdelse derunder indbefattet 
Kreaturhold 150 Rbd.
Kløver og græsfrøe til Udsæd avles 
efter Eierens Erklæring paa Gaardens 
Jorder ligesom det fornødne Brændsel 
kan haves af Skoven og Tørvemosen, 
tilvirket ved Gaardens Folk.
Løn til 4 Karle å 50 Rbd. 200 Rbd.
Løn til 2 Piger a 30 Rbd. 60 Rbd.
Løn til en Tærskemand og hjælp i
Høsten 100 Rbd.
Til Indkjøb af Kolonialvarer,
Brændeviin og andre fornødne
Victualler som ikke avles ved
Gaarden 100 Rbd.

710 Rbd.
h. U16 af Driftudgifterne, beregnes

Statut-mæssig med 44 Rbd.

Summa Udgift 1.116 Rbd., 3 Sk.

Indtægtsoverskuddet bliver altsaa:
2.593 Rbd., 60 Sk. 1.116 Rbd., 3 Sk.

= 1477 Rbd., 57 Sk.
Naarfra det Capitaliserede
Indtægtsoverskud

1.477 Rbd., 57 Sk. x 25
= 36.936 Rbd., 81 Sk. 

Fradrages værdien af 14 køer som 
for Øieblikket mangler i den afos 
anførte besætning å 50 Rbd. pr. stk.

-700 Rbd.
Saa bliver Eiendommens Værdie
efter Indtægtsoverskuddet

36.239 Rbd., 81 Sk.

Men naar vi skulle anslaae denne Eiendoms Salgs 
Værdie efter de gangbare Priser i Handel og Van
del saa finder vi efter nøie og samvittighedsfuld 
Overveielse af alle derhen førende Omstændighe
der ei at kunne ansætte den høiere end 32.000 Rbd. 
Den forskjel, der saaledes viser sig imellem dis
se Værdier hidrører fra den uvished det kan have 
hvert Aar at kunne erholde den af os beregnede 
Indtægt af Haven og Leie afen deel af Hoved Byg
ningen, samt af Kolleløv Mose Tørvemose og en
delig, hvorvidt, den af den store Mose beregnede 
Fodermasse, hvert Aar med Sikkerhed kan bjærges. 
Denne Forretning, som vi have udført og beskrevet 
i en tid af IV2 Dag bekræfte vi hermed i Henhold til 
den af os som Foreningens Taxationsmand afgiv
ne skriftlige Forsikring, de os derfor tilkommende 
Diæter samt Befordringsomkostninger ere os be
talte med 13 Rbd. af

H. W Hansen H. Hansen

At jeg som Eier af den ovenfor beskrevne og Taxe- 
rede Eiendom, har afgivet de af mig under Forret-
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ningen forlangte Oplysninger efter bedste Vidende 
bevidnes hermed.

Datum ut supra 
Capt. Rabe”

Proprietær Hans Hansen 1858-1861 og tidligere 
forvalter Rasmus Hansen 1861-1868
I 1858 sælger kaptajn Rabe Kaningaarden til eje
ren af naboejendommen Dronninggaard. Dermed 
kommer de to ejendomme igen til at udgøre et 
samlet gods, efter at have været på forskellige hæn
der i 29 år. Køberen var proprietæren Hans Hansen 
der siden 1851 ejede Dronninggaard. Han afgår 
imidlertid ved døden i 1861, hvorefter hans enke 
Marie Elisabeth Hansen (født Velschow) sælger 
Dronninggaard til etatsråd Johannes Christopher 
Nyholm, og Kaningaarden til tidligere forvalter 
Rasmus Hansen.

I 1858-60 udgav Jens Peter Trap første udga
ve af sin „Statistisk-Topografisk Beskrivelse af 
Kongeriget Danmark“ Værket byggede på skuld
rene af Pontoppidans Danske Atlas, men havde 
ud over topografiske beskrivelser også statistiske 
oplysninger om alverdens ting og sager med. I 
værkets førsteudgave fra 1858 finder vi følgende 
i bind tre, side 172, under beskrivelsen af større 
avlsgårde i Lyngby Sogn: „Kaningaarden, 10 Tdr. 
L. Htk. (Hartkorn), 158 Tdr. L. Ager, og 10 Tdr. 
L. Eng. “ Igen ruttes der ikke med superlativerne, 
mens Frederiksdal og Dronninggaard ofres en læn
gere topografisk beskrivelse. Således hedder det 
om Dronninggaard i afsnittet om Søllerød Sogn;

„Hovedgaarden Dronninggaard ved Fure-Sø og 
Veile-Sø bestaaer af de 3 afdelinger; Næsset med 
lystpart og skov samt store Haveanlæg, Avlsgaar- 
den Dronninggaard (Hvortil hører Kaningaarden) 
med ca. 18 Tdr. Htk. (Engelsk Mejeri, Svinesti og 
Stalde m.m.), og Frederikslund (Med Hovedbyg
ning) med ca. 17 Tdr. Htk. “ Igen falder Kaningaar- 
den lidt igennem som værende tilknyttet en større 
bedrift i nabosognet.

Generalkonsul Anders Peder Westenholz 1868- 
1886 og hans hustru Helen Westenholz 1886-96 
I 1868 køber generalkonsul Anders Peder Westen
holz (1825-1886) Kaningaarden af Rasmus Han
sen. Endnu engang kommer Kaningaarden i en be
mærkelsesværdig families ejerskab.

To år tidligere havde Westenholz købt Dron
ninggaard af etatsråd Johannes C. Nyholm. Med 
tilkøbet af naboejendommen Kaningaarden bli
ver han storgodsejer med knapt 900 tønder land, 
fordelt på eng, skov, sø, mose, og agerjord. Han 
blev den sidste storgodsejer der drev de to nabo
ejendomme samlet. Således blev det Westenholz’ 
ejertid der kom til at markere afslutningen på en to
hundredårig æra, indledt af Dronning Sophie Ama
lie i 1661. For så vidt blev det også afslutningen 
af fællesdriften af det samlede jordegods, som det 
blev etableret af Frederic de Coninck i 1798.

Det er imidlertid ikke den eneste parallel mel
lem Westenholz og de Coninck. Familien Westen
holz sad senere på Folehavegaard i Vedbæk gen
nem flere generationer, nøjagtigt som de Conincks 
familie Jonquières gjorde det hundrede år tidligere.
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Samlet set har familiedynastiet Westenholz og Di
nesen ejet vidtstrakte landområder i Nordsjælland, 
mellem Furesø og Øresund. Fra Kaningaarden 
over Dronninggaard, Magleås, Åsebakken, Foleha- 
vegaard, Rungstedgaard, og endelig Rungstedlund. 
Dog ikke på samme tid.

I 1866-82 opholdt A.P. Westenholz sig ikke 
meget på Dronninggaard eller Kaningaarden. Han 
boede i London, hvor han var travlt beskæftiget 
med sin virksomhed og sine tillidsposter. Driften 
af Dronninggaard og Kaningaarden blev derfor va
retaget af forvaltere. Først i 1882 flyttede han til 
Danmark og bosatte sig på Næsseslottet hvor han 
boede frem til sin død i 1886.

Westenholz var født i Frederikshavn og kom 
som ung i handelslære i Aalborg. Efter endt uddan
nelse rejste han til Leith i Skotland og etablerede 
sammen med en kompagnon handelsfirmaet Steg- 
mann Westenholz & Co. I 1848 flyttede hans sto
rebror Regnar Westenholz fra Hamburg til London, 
hvorefter han startede en kornimportforretning, der 
fik et betydeligt opsving efter den engelske korn
told blev opgivet i 1849. Snart flyttede Anders Pe
der også til London, som 23-årig, og de to brødre 
grundlagde i fællesskab firmaet Westenholz Bro
thers. Firmaets hovedforretning var i første ræk
ke baseret på import af korn fra Danmark. Senere 
fulgte andre landbrugsvarer, og firmaet arbejdede 
for at udbygge importen af dansk kvæg. I det hele 
taget arbejdede brødrene meget for at styrke han
delsforbindelserne mellem Danmark og England. 
Danmark var i 1850’erne et udpræget landbrugs
land, hvorimod den engelske industri var langt 

mere udviklet. Der synes således at have være ba
sis for samhandel baseret på henholdsvis danske 
landbrugsprodukter og engelske industriprodukter 
og maskiner. Ved Verdensudstillingen i Crystal 
Palace i London i 1851 var Regnar Westenholz 
således Danmarks repræsentant som konstitueret 
generalkonsul. Brødrene Westenholz oparbejdede 
i løbet af få år en betydelig formue, og Regnar blev 
efterhånden selv involveret i dansk landbrugspro
duktion, idet han i 1852 købte godset Mattrup ved 
Horsens. Kort efter besluttede han at udtræde af 
firmaet i London, og flytte til Danmark. Forholdet 
mellem de to brødre var angiveligt ikke det bed
ste, og en medvirkende årsag til beslutningen om 
at vende hjem til Danmark var også at Regnar mi
stede sin hustru ved sønnens fødsel året forinden.

Herefter blev Anders Peder eneindehaver af 
Westenholz Brothers. Han fortsatte firmaets drift 
og ekspansion alene, under tiltagende konkurren
ce. Han var imidlertid også dybt engageret i den 
danske „koloni“ i England, hvor han støttede op
rettelsen af den danske kirke i London som socialt 
samlingspunkt for derboende danskere. På denne 
baggrund blev han af baron Carl Johan Hambro 
indstillet til hvervet som dansk generalkonsul i 
1861, en stilling han beklædte i 20 år. Året efter 
var der igen Verdensudstilling i London, hvor An
ders Peder repræsenterede Danmark, nøjagtigt som 
hans broder Regnar gjorde det 11 år tidligere i Kry
stalpaladset.

Regnar flyttede ind på Mattrup og giftede sig 
igen, denne gang med Mary Lucinde Hansen, der 
var opvokset på Ordrupgaard. De stiftede familie
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og fik et lykkeligt hjem på det ensomt beliggen
de gods ved Horsens, hvor deres syv børn voksede 
op. Datteren Ingeborg blev moder til Karen Blixen 
og Thomas Dinesen, og sønnen Aage blev ingeni
ør og skabte sig en formue ved arbejde for Ø.K. i 
Siam. Han byggede senere ejendommen Magleås 
ved Høsterkøb, og blev den primære investor i et 
familieselskab der ville grundlægge kaffefarme i 
Britisk Østafrika (i dag Kenya). En nygift Karen 
Blixen rejste derned for at bestyre farmen med sin 
mand, men de måtte opgive efter 17 bevægede år.

Udsn it af Familiefoto af Familien Westenholz på Mag
leås, ca. 1915. Her ses tre markante skikkelser i fami
lien. Øverst t.h. nevøen Aage Westenholz som finansie
rede kaffeeventyret i Kenya, og nedenfor hans søstre 
Ingeborg (mor til Karen Blixen) og med hat, „Tante 
Bess. “ Mary Bess Westenholz som forblev ugift, var en 
engageret kvindesagsforkæmper med forkærlighed for 
forsvarssagen. Foto (Birkerød Lokalhistorisk Arkiv og 
Museum).

Parret blev skilt, farmen måtte afhændes, og Blixen 
rejste hjem til Danmark, hvor kaffeeventyret blev 
startskuddet til et af Danmarks mest fortryllende 
forfatterskaber med udgivelsen af „Seven Gothic 
Tales“ i 1934. Hendes afsavn og åndsfællesskab 
med den engelsktalende verden i Kenya må have 
været voldsom siden hun valgte at skrive sine to 
første bøger på engelsk. Selv om det engelskta
lende bogmarked var større, kan det næppe være 
kommercielle interesser alene der har dikteret dette 
valg. Skrev hun i virkeligheden for sine Britiske og 
Amerikanske venner? Og var „Syv fantastiske for
tællinger“ som bogen hed på dansk i virkeligheden 
en videredigtning eller nedskrivning af safaribål- 
historier fra en lykkelig periode af hendes liv? Det 
vil i så fald forekomme at være en helt naturlig be
arbejdelse af det emotionelle vakuum som enhver 
der er hjemvendt fra fremmede kulturer, kender til.

Op mod uddelingen af Nobels Litteraturpris i 
1957 var det på tale at Karen Blixen ville vinde no
mineringen. En enkelt udenlandsk forlægger hav
de allerede trykt plakater, så skuffelsen var stor i 
danske litterære kredse, da de i radioavisen den 17. 
oktober fik at vide at prisen gik til Albert Camus. 
Beløbet han fik, blev brugt til at købe borgmeste
rens hus i Lourmarin af Olivier Monod, der ned
stammede fra familien Monod på Kaningaarden.

En anden bemærkelsesværdig kvindeskikkelse i 
familen var Anders Peders niece (og Blixens mo
ster) Maiy Bess Westenholz, der blev en engage
ret kvindesagsforkæmper. Allerede i 1895 udgav 
hun under pseudonymet Bertel Wrads bogen „Fra 
mit pulterkammer“ hvor hun skrev om ægteskab,
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kvindesagen, og nationale spørgsmål. Alt sammen 
emner som godsejerdøtre normalt ikke skrev om 
på den tid. Hendes virke banede vejen for senere 
kvindesagsforkæmpere som Thit Jensen og Gyri
the Lemche. Hun gjorde sig især berømt ved i 1909 
at marchere ind i Rigsdagen i harme over Alber- 
ti-skandalen. Her tog hun klokken fra folketingets 
formand og holdt derefter en dundertale til folke
tingets medlemmer, hvorefter hun sluttede af med 
at erklære „så er luften renset". Herefter forlod hun 
hastigt folketingssalen, i det virvar der opstod oven 
på irettesættelsen af de lettere måbende folketings
politikere. Episoden blev et omdiskuteret emne, og 
4.500 kvinder fra København og Nordsjælland gik 
i procession til Folehavegaard for at takke Mary 
Westenholz for hendes modige handling. Årsagen 
til hendes radikale debatindlæg, var en utilfredshed 
med hvad hun mente var folketingets negligering 
af Danmarks forsvar. Familien Westenholz var selv 
dybt engageret i forsvarssagen, hendes bror Aage 
havde blandt andet stiftet og trænet et rekylkorps 
der stod til statens rådighed. Nevøen Thomas Dine
sen var senere frivillig i den canadiske hær under 1. 
verdenskrig, hvor han fik tildelt Victoriakorset. Det 
fik ham i øvrigt til at skrive bogen „No Man’s Land“ 
i 1929. Karen Blixen var således ikke den første i 
slægten der startede sit forfatterskab ved at skildre 
stærke ekstraordinære memoirer, oplevet fjernt fra 
Danmark. Men hun blev den virtuose kunstner der 
gav historierne magi og vandt verdensberømmelse.

Den stærke selvstændige kvindeskikkelse som 
„Tante Bess“ var, må have været Karen Blixen og 
Thomas Dinesen en stor inspiration.

Regnar Westenholz døde i 1866, midt i bestræ
belserne på at stifte Det Danske Hedeselskab. Sam
me år købte Anders Peder Westenholz Dronning
gaard, og måtte tilligemed videreføre broderens 
ufuldendte arbejde i Hedeselskabet, med beplant
ning af den jyske hede. Den tilskærpede konkurren
cesituation for Westenholz Brothers i London, har

Anders Peder Westenholz fotograferet som 45-årig for
retningsmand i England af C. T. Newcombe, ca. 1870. 
Han var på dette tidspunkt ene om at lede Westenholz 
Brothers i London, og ejede samtidig Dronninggaard 
og Kaningaarden, der blev ledet af forvaltere. Fire 
år senere indgik han kompagniskab med sin nevø, og 
12 år senere rejste han til Danmark og bosatte sig på 
Dronninggaard, hvor han blev boende til sin død i 
1886. (Det Kongelige Bibliotek).
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måske animeret A.P. til at konsolidere sig ved hjælp 
af danske interesser, så han også var sikret indtægter 
fra produktion af landbrugsvarer. I 1874 kom hans 
nevø Regnar Asker Westenholz, som var næstæld
ste søn af Regnar Westenholz ind i virksomheden, 
og de indgik senere kompagniskab om Westenholz 
Brothers, som nevøen fortsatte frem til 1890, hvor
efter også han vendte tilbage til Danmark og drev 
Mattrup gods som han overtog efter broderens død i 
1883. Han drev godset frem til 1920, hvor hans søn 
overtog det, og det er stadig i familiens eje.

Sådan skulle det ikke gå med Dronninggaard og 
Kaningaarden. Anders Peder og Helen Westenholz 
fik ingen børn.

Kildeskrifterne beretter dels at Anders Peder 
Westenholz var meget engageret i driften af Dron
ninggaard og Kaningaarden, og dels at han lod det 
forfalde. Sandheden er nok at han i starten ikke 
havde meget tid ved siden af forretningen i Lon
don, men i 1882 valgte han at overlade forretnin
gen i London til nevøen, og rejse til Danmark og 
bosætte sig på Dronninggaard. Herefter synes det 
i al fald at være naturligt at den førhen så travle 
erhvervsmand gik op i godsdriften med liv og sjæl. 
Hans helbred var imidlertid svækket, og allerede i 
1886 afgår han ved døden på Dronninggaard i en 
alder af kun 63 år. Hans engelskfødte enke Helen 
Westenholz rejser herefter tilbage til sit fødeland 
England, men vælger at beholde ejendommene 
ved Furesøen. Godsdriften var i gode hænder hos 
forvalterne, men historien gentog sig med hensyn 
til Næsseslottet. Igen stod den afsides beliggende 

hovedbygning tom og forfaldt. Kaningaarden var 
beboet af den stedlige forvalter, men her var man 
åbenbart indstillet på at udnytte landbrugsdriften 
optimalt, og havde ifølge vognmand Christian 
Hansens Virum-erindringer, taget hele hovedbyg
ningens kælderetage i brug til fårehold, ca. 200 
stk. Det udsagn virker dog lidt pudsigt al den stund 
at får trives fint udendørs året rundt, samt at byg
ningen har en indendørs kældertrappe, hvorved 
indeklimaet i stueetagen må have haft en særegen 
olfaktorisk påvirkning. Det er snarere sandsynligt 
at man har holdt fårene inde ved ekstreme frost
grader, men næppe som permanent foranstaltning.

Næsseslottets forfald var så voldsomt at køben
havnske aviser begyndte at skrive om torneroses
lottet der var i forfald, afskallet murværk, ødelagte 
ruder, alt kun nødtørftigt udbedret af forvalteren 
der boede i gartnerboligen. Det blev et københav
ner-udflugtsmål at se dette forfaldne slot og den 
fordums smukke park på næsset der nu var tilgroet.

Bysamfundet var imidlertid rykket tættere på, 
idet jernbanen mellem København og Hillerød 
(Nordbanen) var blevet anlagt tværs over Dron- 
ninggaards og Frederikslunds jorder allerede i 
1863-64. Holte Station var ovenikøbet placeret lige 
i skellet mellem Dronninggaard og Geels Skov. 
Jernbanens anlæggelse indvarslede nye tider. Kø
benhavn var pludselig kun tre kvarter væk, og kø-
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benhavnerne begyndte at tage toget ud på landet og 
gå ture i området. Jernbanens nærhed og den der
af følgende stigende grundskyld gjorde det lang
somt umuligt at holde Dronninggaard samlet som 
landbrugsareal.

A/S Dronninggaard 1896-1897
I starten af 1890’erne fik et konsortium af velhaven
de københavnere øjnene op for muligheden for at 
udstykke enkefru Westenholz’s ejendomme Dron
ninggaard og Kaningaarden. De indledte forhand
linger med Helen Westenholz i England, og i 1896 
købte konsortiet Dronninggaard og Kaningaarden 
med al tilliggende jord. Ca. 900 tønder land, heraf 
fraregnet Vejle sø på 34 tønder Land, samt en del 
moseområder. Men der var stadig rigeligt land at 
udstykke og bebygge. Det tog næsten 60 år før om
rådet var fuldt udstykket og bebygget! Konsortiets 
tre ledende mænd var bankdirektør Axel Heide, 
overretssagfører F.V. Grüner, samt grosserer Tu- 
xen-Worm. Aktiekapitalen var på 193.500,- kr. En 
fjerde storaktionær var forlagsboghandleren Ernst 
Bojesen, der foruden at være far til designeren Kay 
Bojesen, var en af tidens førende bogforlæggere. 
Deres plan var at udstykke jordene til villagrunde, 
og ombygge Næsseslottet til et mondænt badeho
tel. Derudover byggede de Jægerhuset, der skulle 
fungere som skovtraktørsted. Og de var aktive in
teressenter i Baadfarten, der den gang også besej
lede Farum Sø via en amfibiedampbåd der kørte på 
skinner over Fiskebæk. Ved at genudgrave kanalen 
mellem Vejlesø og Furesøen og gøre den sejlbar, 
kunne passagererne stige på båden ved Holte Sta

tion, og sejle ud til Jægerhuset, spise frokost, sej
le videre til Fiskebæk og tage toget hjem til byen 
igen. Planerne var ambitiøse og der gik ikke lang 
tid før selskabet fik problemer med rentabiliteten. 
Købet af fru Westenholz’s ejendomme og restau
reringen af Næsseslottet og anlæggelse af veje og 
kloaker i området, kunne ikke finansieres ved sal
get af parcelgrunde alene. Udstykningen gik sim
pelthen for langsomt i forhold til de investeringer 
de havde sat i værk. De københavnske aviser der 
havde fulgt projektet med interesse, begyndte at 
berette om problemer i en påfaldende satirisk tone, 
hvilket gjorde det endnu sværere at sælge bygge
grundene. I december 1896 kunne man læse føl
gende i bladet „Tidens Krav“; „Forleden tog vi os 
for at forhøre hvorledes det går med de Heide ’ske 
underværker på Dronninggaard og Næsseslottets 
så stærkt omtalte forvandling til vort fashionable 
sommerhotel... Som det sagtens er glemt, købtes 
hele komplekset for 400.000,- Kr. der medgik til 
anlæg af veje, kanaler, parker, m.m. Siden da er 
solgt for henimod 700.000,- Kr. Og da har man 
meget areal tilbage endnu, vil man se at d’herrer 
Bojesen, Heide, og Tuxen-Worm på ny har gjort et 
kup. “ Herudover refererede artiklen en del skær
mydsler mellem selskabet og hotellets og Jæger
husets forpagter ... man var åbenbart ikke enige 
om hvordan forretningen skulle drives. En ny for
pagter fra Hotel D’Angleterre blev antaget, men 
det gik stadig trægt med udstykningen af jorden. 
Gunner Sandfeld beskrev det såre poetisk i bogen 
„Søllerød som det var engang“: „Den oppustede 
ballon begyndte at tabe luft, og så måtte de dristige
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luftskippere til at kaste den tunge ballast ud. Alle
rede 1897 solgte de Kaningaarden til den kendte 
grundspekulant og velgører, Proprietær A.F. Ibsen 
som gjorde selve Kaningaarden til en lystgård, og 
udstykkede jorden. Og 1898 solgte de Næsseslottet 
til Hotel Kongen af Danmark som atter solgte det 
i 1902 til A/S Næsset“. Det mondæne badehotel 
blev aldrig den succes man håbede på. Myggene 
fra Malmmosen og manglen på en egentlig bade
strand har nok gjort sit til at gæsterne ikke kom den 
efterfølgende sæson.

Næsseslottet blev i 1906 solgt til forlagsdirektør 
August Bagge, der den gang var enerådende på 
Gyldendal, der tidligere havde været Emst Boje- 
sens konkurrent. Forlagene var i mellemtiden fu
sioneret og de to storforlæggere havde sidenhen 
megen god omgang med hinanden, og residerede 
fredeligt i hver sin ende af Dronninggaards Allé. 
Bagges bror var kgl. hofbogtrykker Frederik Bag
ge der trykte de fleste af Gyldendals bøger i denne 
periode. August Bagge var gift med Helga Wessel, 
der var datter af Magasins ene grundlægger Th. 
Wessel. I Bagges tid kom mange af Gyldendals be
rømte forfattere på besøg på Næsseslottet. Således 
erindrer Johannes V. Jensens søn hvordan han som 
barn var med familien til frokost på Næsseslottet, 
hvor børnene blev sendt ud at lege i den eventyr
lige park. De fik påbud om at holde sig fra et skur 
der var ved at blive revet ned, så der løb de na
turligvis hen, og balancerede på resterne af skuret. 
Søndagsidyllen fik en brat afslutning da den lille 
Villum Jensen fik overbalance og faldt, og fik et 

søm i hånden. Om det var denne hændelse og det 
efterfølgende desinficerende vandbad der gjorde at 
han blev læge, er et godt spørgsmål.

A/S Dronninggaard fik efterhånden solgt et par 
grunde, og arkitekter og håndværkere gik snart i 
gang med at opføre villaer lange Dronninggaards 
Allé og Vejlesøvej. En del grunde blev solgt sam
let, som f.eks. arealet omkring Norske Allé der 
blev købt af et konsortium der byggede en række 
norske træhuse som sommerhuse. Dronninggaard 
avlsgård blev solgt til en tømrermester C. F. Tesch, 
der nedrev bygningerne, udstykkede jorden, og an
lagde en sidevej som han i klædelig beskedenhed 
navngav efter sig selv.

Vejlesøvej, der forløber syd om Vejlesø var op
rindeligt projekteret til at hedde Kaningaardsvej, 
velsagtens fordi den via Parcel vej og Malmmose- 
vej førte fra Holte til Kaningaarden, men navnet 
Vejlesøvej lød nok bedre i markedsføringsmæssig 
henseende.

Proprietær Carl Ludvig Ibsen 1899-1917
Som Gunnar Sandfeld beskrev, fik A/S Dronning
gaard frasolgt Kaningaardens jorder samlet til pro
prietær A. F. Ibsen i 1897. Han døde dog allerede 
i 1899 som 60 -årig, og nåede ikke at realisere ud
stykningen.

Hans ejendomme overgik herefter til broderen 
Carl Ludvig Ibsen i 1899. Ved salget af Kaningaar- 
dens jord fik aktieselskabet skaffet tiltrængt kapi
tal, og samtidig også skaffet sig af med de sværest 
omsættelige jordtilliggender. Skønt furesøkysten
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Proprietær Carl
Ludvig Ibsen 
1897-1917 (Det 
Kongelige Bibliotek).

ved Kaningaardsskrænten var af storladen natur
skønhed, så var det langt fra nærmeste by og tog
station, og uden egentlig infrastruktur. Det blev 
dermed et noget nær umuligt sted at bosætte sig, 
med mindre man var selvforsynende. Kaningaards
skrænten blev derfor i starten udelukkende solgt 
til sommerhuse, og der skulle gå mange år før de 
første helårsboliger dukkede op herude på Bredvig 
Overdrev.

Proprietær Ibsen var sammen med sin broder 
godt bekendt med at udstykke landbrugsjorder. De 
var sønner af en københavnsk tømmerhandler, men 
det var først da sønnerne overtog virksomheden i 
1880’ernes byggeboom at de blev velhavende. De 
tjente stort på at bortauktionere finsk tømmer til 

de mange byggerier der var i København i årtierne 
efter voldenes fald. Brødrene havde luret udviklin
gen og byens ekspansion, og opkøbte hver for sig 
diverse gårde i Københavns umiddelbare nærhed, 
og fik jorderne udstykket. Carl Ludvig Ibsen kom 
i årenes løb til at eje 75 tønder land i Hellerup, 
og regnes i dag for forstaden Hellerups moderne 
grundlægger. Han fik jordene udparcelleret, og 
anlagde veje og kloaker, og navngav vejene. Han 
blev hurtigt millionær, men levede beskedent i en 
stuelejlighed på Callisensvej i Hellerup sammen 
med sin hustru og deres hund. Da de ikke fik børn, 
drev de et børnehjem i Taastrup, og gav en del af 
deres formue til velgørenhed hvert år. Det hed sig 
hurtigt at han var excentrisk. Han havde skabt et 
af byens fineste velhaverkvarterer, og indskrevet 
i bestemmelserne at folk fra arbejderklassen ikke 
måtte bosætte sig i Hellerup. Samtidig kunne man 
se ham gå tur med sin hund i Hellerup iført en slidt 
grøn frakke, og han boede spartansk i sin stuelej
lighed, og gav gerne penge til de fattige. Den dag 
han døde, fandt man blandt dagens post 79 breve 
fra folk der bad om hjælp. Han var selv opvokset 
i små kår, og måtte få friplads i kommuneskolen, 
det var måske derfor han så det som sin opgave at 
hjælpe andre der havde det svært.

Han testamenterede hele sin formue til legater 
og velgørenhed, Han levede nøjsomt, afslog en titel 
som etatsråd og frabad sig at blive optaget i Kraks 
Blå bog. Den eneste luksus han tilsyneladende blev 
beskåret, var et pompøst gravmæle på Søllerød kir
kegård, ikke langt fra Anders Peder Westenholz’s.

Udstykningen af Kaningaardens jorder har næp- 
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pe været bidragende til hans formue. Da han døde i 
1917, havde executoreme i hans bo, en omfattende 
opgave i at forvalte de handler og afbetalinger der 
stadig var i gang - altså 20 år efter at han købte 
jordene. Det eneste der var udsolgt var matriklerne 
langs Furesøkysten, samt de få villaer og gartnerier 
der var skudt op langs Parcelvej. Mellem Furesøvej 
og Parcelvej var der stadig åbne usolgte vidder, der 
samlet blev videresolgt, blandt andet til en sagfører 
Henning Hansen, der levede af at udstykke Virum 
bys jorder, blandt andet arealet mellem Frederiks- 
dals og Kaningaardens jorder. Hvilket vil sige mel
lem Virum Vandvej og Søndervej. Der dukkede en 
del handelsgartnerier op i området, og lange ræk
ker af drivhuse og frugttræer kan ses på gamle luft
fotos af området. Først i I960’erne blev de sidste 
parcelhusgrunde solgt og bebygget.

Det er dog Ibsens fortjeneste at der ret hurtigt 
blev projekteret og anlagt veje på Kaningaardens 
udstykkede jord. Det var et særkende hos ham at 
han selv fik anlagt veje og kloakering i forbindelse 
med udstykningerne. Hans tålmodighed rakte ikke 
til at de lokale sogneråd syltede sagerne. Således er 
den nordligste halvdel af Furesøvej anlagt allerede 
i år 1900. Værre så det ud syd for matrikelgrænsen 
ved Gy velholm, her havde man i 1906 på et turist
kort indtegnet den projekterede fortsættelse af Fu
resøvej ned mod Frederiksdal, hvilket fik en hotel
gæst på Næsseslottet til at skrive en harmdirrende 
klage til Distriktsbladet, da han måtte cykle over en 
ujævn og pløret pløjemark på strækningen syd for 
Søndervej. Først sidst i 1920’erne blev Furesøvej 
ført ned til Virum Vandvej.

Etatsråd Christian Jens Christensen og hans 
familie 1897-1932
Det blev etatsråd C. J. Christensen der købte den 
nu kraftigt reducerede Kaningaarden af A/S Dron
ninggaard i 1897. Salgsprisen var 35.000,- kr. I 
Skødet, der først blev tinglyst den 9. januar 1901, 
hedder det blandt andet at „Kaningaardens ejer må 
ikke udstykke parcellen.“ Denne forpligtelse var 
lyst gældende 50 år frem, herefter kunne der kun 
gives tilladelse til udstykning såfremt flertallet af 
de parceller der var bortsolgt fra A/S Dronning
gaard ønskede det.

Med skødets tinglysning blev ovennævnte for
pligtelse tinglyst som servitutstiftende, og stod 
således ved magt helt frem til lokalplan 182 blev 
vedtaget af Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse 
den 2. februar 2004. Servitutten stod med andre 
ord ved lov i al ubemærkethed i 103 år.

Med etatsråd Christensens køb af Kaningaarden i 
1897 indledes på ny en florissant periode for det 
gamle landsted. Den udnyttede og lidt luvslidte 
avlsgård forvandledes efterhånden igen til et mon
dænt landsted, fordi det fik en ejer der kerede sig 
pietetsfuldt om stedets naturskønhed og dets histo
rie.

Han skabte i årenes løb en fin lille slotspark, og 
mange af parkens smukke og romantisk inspirere
de detaljer, som for eksempel balustraderne, grav
højen, soluret, og karpedammen, kan næsten med 
sikkerhed tilskrives ham. Også den smukke mar
morplade på vestgavlen med inskription i bladguld 
der beskriver den første vaccination i Danmark er
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Kaningaarden set fra nord, ca. 1905. Den „Durchgående kvist" er blevet afvalmet i tidens stil, hvilket giver byg
ningen et palæagtigt udseende. Samtidig er avlsbygningerne fjernet og erstattet af den nuværende gartnerfløj. 
Kaningaarden har fået et herregårdspræg. (LTK Stadsarkiv).

opsat af C.J. Christensen den 6. juli 1906, på 105- 
års dagen for den lille handling med den store me
dicinhistoriske betydning.

Frugttræerne fra Westenholz’s tid når næsten 
ned til hovedbygningen, bliver fældet, og en slots
have med plæne, springvand, grusstier, og sjældne 
eksotiske træer bliver anlagt. Mange af træerne står 
endnu, blandt andet et imponerende tulipantræ, to 
meget store Tax-træer, akacie, morel, valnød, rød

bøg, samt fire mægtige fyrretræer der næsten kon
kurrerer i højden med Von Langens træer i Nørre- 
skoven.

Hvor gamle parkens tre lindealleer egentlig er, 
lader sig vanskeligt besvare. Vi ved at majtræer
ne i Farum og Stavnsholt er plantet i 1741, så ud 
fra sammenligning af størrelsen kan vi forsigtigt 
konkludere at Kaningaardens lindetræer er væsent
ligt yngre, måske fra kaptajn Rabes tid 1836-1858.
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Kaningaardens nordfacade Ca. 1915. Bygningen har fået nyt tag i tidens moderne flade frisiske tegl. Dette tag 
blev i 2019 udskiftet til vingetegl som bygningen har haft oprindeligt. (LTK Stadsarkiv).

Alléen langs Furesøvej er resterne af Kaningaar- 
dens oprindelige tilkørselsvej og er som sådan ur
gammel, men træerne er fornyet efterhånden som 
de er faldet for alder og sygdom. Man har i den 
forbindelse åbenbart ikke taget træsorterne så bog
staveligt, for i dag er alléen en skønsom blanding 
af lind, kastanje, og eg. Tidligere var der også el

metræer, men de faldt for elmesygen i 1990’erne. 
I dag er kun den vestlige side af alléen tilbage i 
noget forsømt stand. Den østlige side har sandsyn
ligvis fået beskadiget rødderne da man i I960’erne 
kloakerede Furesøvej, der blev anlagt umiddelbart 
øst for alléen, parallelt med denne.

264



Kaningaarden - et Landsted ved Furesøen

Kaningaarden, luftfoto 2. september 2020 Rolf Aagaard-Svendsen.

I Christian Hansens Virum-erindringer får vi at 
vide at C.J. Christensen rev de gamle udtjente 
avlsbygninger af bindingsværk ned, og opførte 
den nuværende gartnerfløj, hvis nordgavl stadig 
bærer hans navnetræk; C.J.C. 1900. Det er med 
al sandsynlighed også ham, der samtidig opførte 
den smukke klinkbyggede røde ladebygning der lå 

langs Malmmosevej frem til 1994. Bygningen var 
opført i bindingsværk og beklædt med brædder i 
samme stil som Parcelgaarden. Den stråtækte la
debygning havde tre adskilte og isolerede rum til 
at opbevare frugt, samt en vognremise og et høloft.

Der findes intet egentligt biografisk materiale 
om C.J. Christensen eller familien. Ejendomspapi-
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Kaningaardens hovedbygning omkring 1925. Man bemærker bygningens symmetri der dog er brudt af at man på 
et tidspunkt har tilmuret den nordvendte køkkendør, og flyttet den ti! østgavlen. Ellers er det kun den afvalmede 
midtrisalit der adskiller sig fra kobberstikket fra 1820 på side 239. (LTK Stadsarkiv).

rerne benævner ham først som grosserer og derpå 
som etatsraad. Først i Politikens mangeårige Chef
redaktør, Hakon Stephensens Erindringer, „Sådan 
var det“ hvor han beretter om sin tidlige barndom 
på Gyvelholm i årene 1902-1908, får vi et lidt 
mere håndgribeligt vidnesbyrd om familien Chri

stensen på side 15; „Så var der Kaningaarden som 
en overgang blev omdøbt til Aagesholm, fordi ka
niner ikke var fine nok til beboerne. Det var nogle 
yderst fornemme folk fra København - Han var en 
af Københavns store Tømmerhandlere, men deres 
anliggender lå udenfor min forestillingsverden. “
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Omkring 1910 blev dette væksthus og dets stadig eksisterende materialhus opført i frugthaven syd for hovedbyg
ningen. Her var orangeri og sjældne planter. Alt i det smukke parkanlæg blev passet pietetsfuldt af gartneribe
styrer F. M. Piester, og hans medhjælpere. FotoA. Collin, Lyngby, 1915.

At ejendommen omdøbtes til Aagesholm havde 
imidlertid en tragisk årsag. Familien Christensens 
yngste søn Aage Ludvig Peter Christensen døde 
som 23-årig i 1908, og Kaningaarden hed herefter 
Aagesholm i resten af familien Christensens ejer
tid. Navnet Aagesholm fremgår således af en del 
ældre kort over egnen. Først i 1927 fik den ældste 
søn Harry Christensen tinglyst navnet Kaningaar- 
den tilbage til ejendommen.

Som Tømmerhandler har C.J. Christensen væ
ret i samme branche som Carl Ludvig Ibsen, og har 

måske også været involveret i A/S Dronninggaard, 
som leverandør af byggematerialer. Måske til Jæ
gerhuset, eller til nogle af de norske villaer der blev 
opført på Norske Allé.

Under første verdenskrig opstod brændselsnød 
og for at afhjælpe dette lejede Søllerød Kommu
ne hele det langstrakte engareal i Vejlemosen og 
begyndte en større tørvefabrikation. Man må for
mode at det samme er foregået i Kaningaardens 
mosearealer, under første og anden verdenskrig.
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Gunnar Sandfeld beretter meget levende om tør
vegraveriet i Vejlemosen i bogen „Søllerød som 
det var engang“ „Arealet blev rodet op og ende
vendt, fyldt med gravemaskiner og æltemaskiner, 
tørvestakke og skramlende tipvogne, som trukket af 
piftende og hvæsende smålokomotiver vaklede hen 
over skæve, zig-zaggende jernskinner. Nu kunne 
beboerne få pjaskvåde tørv til 60 øre pr. hektoliter 
- hvis de selv ville lade dem dyrt afhente. Jeg hu
sker fra 1918 et almindeligt vognmandslæs tilkørt 
og indbåret for i alt 200,- Kr. Det var henved halv
delen af en vellønnet statstjenestemands måneds
gage dengang. “ De tre store søer i Vejlemosen, og 
kanalen ud til Vejlesø er således opstået som resul
tat af tørvegravning.

Vi har ikke direkte vidnesbyrd om tørvegrav
ning i Kaningaardens moseareal under hverken 
første eller anden verdenskrig, men det ville være 
mærkeligt om ikke det er foregået som Sandfeld 
beskriver det i Vejlemosen. Den store indsø umid
delbart vest for Kaningaardens karpedam kan næ
sten udelukkende være opstået som følge af tørve
gravning. Dens store dybde umiddelbart inden for 
sandrevlen forekommer unaturlig. På gamle luft
fotos kan det ses at den i 1950’erne var dobbelt så 
stor som i dag. Tilvoksningen foregår hurtigt!

Familien Christensen fremgår ikke af Lyngby 
sogns årlige folketællinger der altid blev udført om 
vinteren. Her er kun nævnt gartneren F.M. Piester, 
med familie og medhjælpere som fastboende. Det
te stemmer fint overens med Hakon Stephensens 
erindringer om „fornemme folk fra København“ 

der kun lå på landet i sommerhalvåret. De faste 
beboere har således været plantagens personale og 
gartnere til at vedligeholde parken og føre opsyn 
med bygningerne.

Familien Christensen residerede ifølge politiets 
registerblade i Amaliegade nr. 37 frem til 1901, 
hvorefter de flytter til Palægade nr. 2, på hjørnet 
af Bredgade. I øvrigt få hundrede meter fra de Co- 
nincks tidligere palæ på hjørnet af Bredgade og 
Dronningens Tværgade. Kaningaarden var således 
familien Christensens sommerlandsted og her
skabsgartneri.

Plantagedriften var dengang en rentabel for
retning og der var ikke langt fra Kaningaarden til 
grønttorvet i København når høsten skulle sælges. 
Dengang var der god afsætning af danske frugter på 
hjemmemarkedet. Importerede frugter kendte man 
ikke til på den tid. Foruden æble- og pæretræer be
stod frugthaven også af blomme- og kirsebærtræer. 
Herudover var der en stor køkkenhave til eget for
brug, samt mistbænke, der forsynede husholdnin
gerne på Kaningaarden med jordbær og grøntsager.

Omkring 1910 var det omliggende landskab do
mineret af landbrug og handelsgartnerier, især over 
Holte, Bistrup, Stavnsholt, og Farum var der mange 
frugtplantager og gartnerier så langt øjet rakte. Re
gionen var en vigtig leverandør af frugt og grønt til 
København, og det var et erhverv der holdt mange 
beskæftiget i sommerhalvåret. Der skulle plantes, 
gødes, luges, podes, stikles, sprøjtes, og beskæres, 
foruden selve høsten som var et slidsomt arbejde. 
Endelig skulle høsten transporteres til Københavns 
grønttorv, hvor der var et sandt leben af frugtvogne
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fra omegnen. Oftest solgte gartnerierne dog deres 
afgrøder til kommissionærer der levede af at opkø
be fra gartnerierne og videresælge på Grønttorvet 
eller auktioner.

Spejderhytten „Skovhuset“ der stadig ligger på 
Ravnholm nord for Kaningaarden bliver opført i 
1907, måske som gartnerbolig, måske som skov
pavillon. Og måske er den i virkeligheden opført 
som erstatning for en endnu ældre skovarbejder
bolig. Bygningens oprindelige formål fortaber sig 
således i historiens tågebanker, men den hørte til 
Kaningaarden frem til 1935, hvor den blev frasolgt 
til beboelse.

Herudover opfører Christensen omkring 1905 
et lille lysthus ved furesøkysten på et befæstet pla
teau sydvest for hovedbygningen, hvor der i dag er 
bålplads. Huset var tegnet i tidens jugendstil med 
sans for kunstneriske detaljer, træ-udskæringer, 
spåntag, og farvede glasmosaikruder. Selve huset

Kortblad fra Lystfiskeriforeningens kort over fiske
banker i Fure søen, udarbejdet af Otto Wolff og Rudolf 
Rasmussen i 1921. Midterste tegning viser „Kanin- 
gaardens Vindmølle “ der rager op over parkens 
trætoppe. Ud fra pejlepunktet over pavillonen, og 
Mølleflakkets placering på det tilhørende oversigts
kort, må vindmøllen have stået mellem frugthaven og 
den kunstige gravhøj. Dette understøttes af at der på 
dette sted findes resterne afen brønd, og vindmøllen 
har ganske givet trukket en pumpebrønd til vanding af 
frugthaven. I dag er både pavillon og vindmølle borte, 
men lystfiskerne har heldigvis GPS koordinater når de 
skal finde frem til de gode fiskebanker.

var malet i grønne nuancer, der passede til omgi
velserne og mosaikruderne. Her kunne man drikke 
eftermiddagskaffe/drinks ved søbredden, og sam
tidig havde man et omklædningshus til badning. 
Lysthuset stod her frem til 1975, hvor det blev flyt
tet til Sophienholms slotspark da Kaningaardens 
park blev åbnet for offentligheden.
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Eitatsråd Christensens glæde over Kaningaarden 
bliver imidlertid kort. Han dør allerede i 1917, og 
det blev herefter hans hustru, etatsrådinde Laura 
Marie Christensen der ejer Kaningaarden de føl
gende 12 år. Hun får i 1922 opført en fritliggen
de klinkbygget trægarage til familiens automobil. 
Den grønne trægarage med de hvide vinduer fin
des endnu, og distancerer sig ved sin fine arkitek
tur fra de mange præfabrikerede carporte man ser 
i de omkringliggende villahaver. Der var stil over 
20’ernes garagebyggeri, og bygningen står i dag 
som et smukt monument over en tid hvor det var 
fint at have automobil, og derfor skulle ekvipagen 
have et standsmæssigt domicil.

I Arene 1923-32 blev Kaningaardens gartneri 
bestyret af handelsgartner Knud Crone. Han var 
født i Frederiksdal i 1897, som søn af vaskeriejeren 
Ernst Crone. Han blev uddannet som gartner hos 
O. Hamann i Lyngby, og var derefter på forskellige 
gartnerier i Hellerup og Lyngby inden han tiltrådte 
hos grosserer Ludvig Prange i Frederiksdal. Her var 
han i to år indtil han startede på Kaningaarden. Ef
ter 10 års virke på Kaningaarden, kunne han i 1933 
realisere drømmen om egen jord, da han købte en 
landbrugsejendom på Amtmandsvej i Hillerød, og 
åbnede „Knud Crones Handelsgartneri“ der alle
rede året efter var udstyret med 100 mistbænke og 
250 frugttræer, foruden kartofler, gulerødder, kål, 
ærter og jordbær. Høsten blev mestendels afsat på 
torvet i Hillerød.

Christian Jens Christensen og hans Hustru Lau
ra Marie (født Lyngbye) havde tre sønner; Harry, 
Jens Christian, og Aage. Det blev Harry der som 

den ældste, arvede Kaningaarden efter moderens 
død i 1929. Han beholdt Kaningaarden frem til 
1932 hvor han solgte til manufakturhandler Valde
mar Bentzon. Den gode manufakturhandler solgte 
dog allerede samme år Kaningaarden videre. Kri
sen og recessionen i 1930’erne var netop på det
te tidspunkt på sit værste, hvilket kunne forklare 
Bentzons korte ejertid.

Civilingeniør Karl Løffler 1932-1962 (1973) 
Det blev den da 40-årige civilingeniør Karl Løffler 
(1889-1973) der sammen med fru Ellen, faldt for 
den naturskønne lystgård med den store frugtha
ve. Han købte Kaningaarden af manufakturhandler 
Bentzon, og familien Løffler flyttede fra en større 
hjørnelejlighed ved Borups Allé, til Kaningaarden 
i 1932.

Ved indflytningen måtte der dog gøres en del 
for at Kaningaardens hovedbygning kunne blive en 
komfortabel helårsbolig. Således får Løffler instal
leret centralvarme med radiatorer i alle rum, samt 
indrettet tre badeværelser og et toilet, samt etable
ret ny kloakering af ejendommen.

Karl Løffler var søn af grosserer Dines Løffler 
fra Helsingør, og han blev i 1913 dimitteret som 
polyteknisk kandidat. Efter fire andre ansættel
ser, blandt andet i Odense og Aarhus, blev han i 
1920 ansat som ingeniør i Nordisk Elektricitets 
Selskab (NES) i Valby. Virksomheden fremstillede 
blandt andet en bred række af el-komponenter til 
bygningsinstallationer, blandt andet de sorte tryk
knap-stikkontakter der stadig findes i tusinder af 
danske hjem. Her gjorde han karriere og tilbrag-
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te resten af sit arbejdsliv helt frem til 1968. Her
udover bestred han en række tillidsposter, blandt 
andet i 1931-38 i bestyrelsen for Elektroteknisk 
forening, og senere i Lysteknisk selskab, og senere 
igen i Elektricitetsrådet. Da NES blev omdannet til 
et aktieselskab i 1960, blev han selskabets første 
administrerende direktør frem til 1963, hvor han 
fratrådte efter eget ønske af hensyn til sin alder. 
Herefter sad han som kommitteret i bestyrelsen for 
NES frem til 1968, hvor virksomheden fusionere
de med Lauritz Knudsen A/S til LK-NES. Han gik 
således først på pension som 74-årig, og fortsatte 
herefter som bestyrelsesmedlem frem til han var 
79. Han blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 
1961.

Driften af ejendommen og frugtplantagen var 
således ikke familiens primære indtægtskilde, men 
plantagen moderniseredes og udbyggedes løben
de. Således blev mosearealet øst for de Conincks 
gamle dæmning mellem Kaningaarden og Ravn
holm opfyldt med jord og planeret til frugthave, så 
Ravnholm i dag er landfast.

I 1934 udsendes bogværket „Danske Gartneri
virksomheder“ og heri finder vi et detaljeret øje
bliksbillede af Kaningaardens frugtplantage; „Til 
Kaningaarden som ejes af Ingeniør Karl Løffler og 
som ligger smukt i skovbrynet nær Furesøen, hø
rer 14‘/2 ha. (145.000 kvm) heraf udgør parken IV2 
ha, Køkkenhaven ‘A ha, og frugthaven 2ha. Endvi
dere er der udlagt l’A ha. til græsmark og det er 
Hensigten i meget nær fremtid at beplante denne 
med frugttræer. Der findes ét drivhus og 50 vinduer 
(mistbænke) i alt ca. 225 kvm under glas, og der 

er planlagt bygning af flere drivhuse. Hovedkultu
rer er Frugt, navnlig Æbler, hvoraf der produceres 
en hel del, som sælges gennem Kommissionærer. 
Endvidere produceres der en del Jordbær og Hind
bær og af blomsterplanter navnlig Cyklamen og 
Chrysantemum, og det er meningen at disse kul
turer skal udvides, og at der skal indrettes et rig
tigt Handelsgartneri paa Gaarden. Til Gartnerens 
Hjælp holdes 2 elever samt yderligere 3 å4 Mand 
om sommeren. Som Gartner fungerer Poul Edvard 
Andersen der er født i 1912 i Nykøbing S. Han ud
dannedes hos T.H. Jørgensen i Nykøbing (...) og 
Ansattes paa Kaningaarden i Marts 1932, og inte
resserer sig navnlig for Frugtavl. “

Poul Edvard Andersen var ansat som forvalter 
på Kaningaarden i 29 år, stort set sammenfalden
de med familien Løfflers ejertid. Gartner Andersen 
og hans kone var højt værdsat af familien Løffler, 
og de gjorde et utrætteligt arbejde som forvalterpar 
med at holde plantage og park vedlige, samt styre 
driften af plantagen. Hvert år ved juletid pakkede 
Ellen Løffler en overdådig julekurv til hver af de 
ansatte i gartneriet.

I 1935 sælger Løffler „Skovhuset“ på Ravn
holm til en elektroingeniør C.J. Schrøder, der 
indtil da havde boet i en lejlighed ved Enghave 
plads. Derudover bortforpagter han et tilgrænsen
de stykke jord på 1955 Kvadrat-Alen (762 Kvm) 
til samme. Det er nærliggende at gætte på at det 
er spejderhyttens baghave der måtte bortforpagtes 
frem for at kunne sælges. Sagen var nemlig den 
at ”Skovhuset” lå i Søllerød kommune, mens den 
tilstødende jord lå i Lyngby Taarbæk kommune.
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Den omstændighed gav tilsyneladende så mange 
komplikationer for et frit salg, at man endte med 
en forpagtningsaftale i stedet. Ingeniør Schrøder 
flytter således ind i ”Skovhuset” i 1935, indretter 
køkken, og får installeret strøm og telefon. Han 
har efterfølgende sine kvaler med at få lovliggjort 
et haveskur som han har fået bygget så uheldigt 
at kommunegrænsen går tværs igennem det. Sa
gen må have fundet et kompromis, for skuret står 
der endnu, lige bag huset. Skovhusets officielle 
adresse er Dronninggaards Allé 133. Matrikel
nummeret tilhører Dronninggaards ejerlav, mens 
hans telefon blev tilknyttet centralen i Frederiks- 
dal, og Kraks vejviser for 1936 får rubriceret hu
set under Furesøvej, dog uden vej nummer - man 
må håbe at postbuddet og hans gæster kunne finde 
vej til hans hus.

Ingeniør Schrøder døde allerede i 1943, hvor
efter ”Skovhuset” blev overtaget af Danmarks 
Retsforbund der anvendte det til feriehytte. I 1952 
tilhørte huset en spejdertrop, og skoven har siden 
genlydt af ulveungernes færden.

I 1934 opkøbte Søllerød Kommune forlagsdi
rektør August Bagges ejendomme, Næsseslottet 
med Malmmosen, samt Parcelgården med tilhø
rende jord. Tanken var at gøre naturområderne 
tilgængelige for offentligheden. Således købte de 
arealerne nord for Kaningaarden, Luknam, Malm
mosen, og Vejlemosen, foruden selve Næsseslottet 
som året efter blev solgt til Københavns kommune 
som rekonvalescenthjem.

Søllerød kommune lod arbejdsløse anlægge 
stier igennem de ellers utilgængelige moseområ

der. Luknam fik således to nye adgangsveje, en 
fra ”Skovhuset” på Ravnholm, og en langs Lille 
Kalvs sydkyst. Illusionen af Luknam som en ø for
svandt med alle de stier, men de gav offentligheden 
en mulighed for at komme ud i naturen og nyde 
friluftslivet. Indtil da var Luknam et utilgængeligt 
privat område med kun en enkelt adgangsvej fra 
Langhohn. I 1946 blev hele arealet fredet og navn
givet Furesøparken. Dog havde man forinden fred
ningen fået anlagt Dronninggaard Renseanlæg, og 
lagt en udløbsledning tværs gennem Malmmosen 
ud i Furesøen umiddelbart syd for Luknam. Heri
gennem udledte man renset spildevand af tvivlsom 
kvalitet frem til 1975. Udløbsledningen kan stadig 
følges på bunden af den kanal der i folkemunde har 
fået navnet „Baronessegrøften“. Søllerød kommu
ne fik finansieret anlæggelsen af denne natur ved at 
udstykke; Parcelgaarden, der som avlsgård fortsatte 
under Næsseslottet frem til 1934. Gården lå hvor 
Parcelvej og Vejlesøvej mødes, og jorderne blev 
delvis bebygget med gårdhusene omkring Gran
holmen og Vejlemosevej.

Under 1930’ernes recession og især under be
sættelsen 1940-45 opstår der mangel på kul til 
opvarmning af huse, og der tages atter fat på tør- 
vegravning i ethvert vandhul der kunne tænkes at 
indeholde tørv. Enhver rask skoledreng der ville 
tjene en ekstra skilling, kunne få job med at ven
de tørv, og mange arbejdsløse mænd og kvinder 
blev sendt i beskæftigelse i tørvegravene. Efter
spørgslen på tørv var stor, og mange steder var 
det kommunerne der organiserede tørvegravning, 
dels for at sikre at folk kunne opvarme deres huse
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Ophældning af den våde tørv i tørrekasser, 1942. Skønt billedet er fra Trørød Mose, er det et motiv der kunne 
opleves mange steder på egnen under besættelsen. (Rudersdal Museum).
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i de iskolde vintre i starten af 40’erne, og dels som 
beskæftigelse af arbejdsløse. Navnlig Kollemosen 
var gennem årtier udsat for systematisk kulegrav
ning, og er i dag nærmere en sø.

Tørveindustrien beskæftigede mange brancher i 
besættelsesårene. Dels var der dem der gjorde det 
slidsomme arbejde med at vende tørv i moserne, 
Dels var der vognmændene der kørte tørven ud 
og bar det ned i fyrrummene, og dels var mure
re og skorstensfejere og malere beskæftiget med 
at udbedre de mange skorstensskader på grund af 
løbesod. Tørven havde ofte dårlig forbrænding, og 
soden havde tendens til at trænge igennem skorste
nenes murværk og det gav grimme brune plamager 
på ydersiden.

I de kolde vintre 1941-42 og 42-43 var efter
spørgslen høj, og det gik stærkt med at producere 
tørvebriketterne. Min farfar fortalte hvordan han 
havde bestilt et læs tørvebriketter om vinteren, og 
den flinke vognmand bar det ned i fyrrummet og 
stablede det i en fin stabel op ad væggen. Han fik 
sin betaling og forsvandt i en støvsky. Senere da 
husherren skulle ned for at lægge et par briketter i 
fyret, var den fine stabel reduceret til en mudder
bunke. I stedet for at tørre tørven havde de ladet det 
fryse, og solgt „vandbriketter“ i stedet. Intet under 
at vognmanden havde travlt med at komme væk!

Skønt vi ikke har direkte vidnesbyrd om det, så må 
der med sikkerhed have fundet tørvegravning sted 
på Kaningaarden under besættelsen. Resterne af en 
gammel bro ude i Kaningaardens mose vidner om 
at der kunne have været lagt skinner til transport af

tørv, og resterne af gravede afvandingskanaler tje
ner i dag som vigtige gydeområder for Furesøens 
fisk, navnlig gedder og aborrer. Tidligere var det 
også habitat for Furesøens ålebestand, men den er 
i de senere år aftaget betydeligt. Også mange inte
ressante fugle holder til i det uberørte moseområde 
der i dag er et næsten uigennemtrængeligt område. 
Det blev i 1998 erklæret Natura 2000 område, og 
indgår sammen med Malmmosen, Vejlemosen, og 
Vaserne, der alle er fredet, i et stort fuglehabitat, 
og er en spændende biotop så tæt på hovedstaden. 
Her finder man blandt andet stor og lille flagspæt
te, ugler, rovfugle, og fiskehejrer, foruden en lang 
række småfugle. Nord for Kaningaardens mose
område har man siden 1996 friholdt udsigtsbræm
men fra Næsseslottet for træer, og således genskabt 
den florissante handelsperiodes landskab, og illu
sionen om Luknam som en ø. Således er udsigten 
fra Næsseslottets hovedtrappe i dag, ikke væsent
ligt ændret siden Erik Pauelsen i 1786 forevigede 
samme vue på sit vægmaleri til de Conincks palæ 
i Bredgade.

Moderne metoder blev taget i brug i Kaningaar- 
dens frugtplantage. Der blev anskaffet en grå Fer
guson traktor, og på engarealet nord for Malmmo- 
sevej udplantedes cordonæbletræer der bindes op 
på ståltrådshegn som vinranker. Fordelen ved disse 
er at de giver langt større høstudbytte end traditio
nelle fritstående frugttræer.

Der bliver også installeret elektrisk pumpean
læg ved søbredden med nedgravede vandrør ne
denfor parkens kunstige gravhøj, og anlægget blev 
dækket af en trekantet udsigtsterrasse der gik ud i
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Karl Løffler og Fru Ellen på havetrappen i I960, flankeret af to agaver, der blev taget ind i kælderen hver vinter. 
På grusstien ses deres to hunde der, meget opfindsomt, altid hed henholdsvis „Kan“ og „Nin“.
Foto Sigv. Holmer.
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vandet. Anlægget blev anvendt til at vande frugt
havens træer, den store køkkenhave, samt forsyne 
springvand og hønsegårdens dam med vand fra 
Furesøen. På østsiden af drivhuset mod Furesøvej 
blev der anlagt en større hønsegård med vanddam, 
og på loftet over gartnerboligen blev der etable
ret dueslag. Duer var en yndet spise hos Løfflers, 
navnlig med hjemmelavet æblegele.

Naboen mod syd, manufakturhandler Mikkel
sen, (Tøjkæden Regent), holdt i øvrigt også due
slag i haven til sin villa „Søhøj“ Det var anbragt i 
tårnet til et grønt træhus der lå hvor vejen Furesø- 
høj i dag har vendeplads.

Den for længst hedengangne lokalavis, Virum 
Bladet, havde en fast ugentlig klumme „Paa min 
Vej“ der indeholdt causerende betragtninger om lo
kalområdet. Den 17. oktober 1958 kunne man læse 
følgende; ,.,Æbler er så rare at sætte tænderne i, 
men de er også dejlige at se på, især når de er i sto
re flokke. Det er de for tiden i Frugtplantagen ved 
Malmmosevej ved Kaningaarden. Millioner af æb
ler, rødkindede, friske, blanke. En øjenfryd er det 
og så rører synet ved jorddyrker-strenge i sjælen 
der glæder sig over jordens givtighed. De skulle 
lade søndagsturen gå den vej“. I dag, 60 år senere, 
er frugtplantagen nord for Malmmosevej væk og 
erstattet af en fårefold, men det må have været et 
imponerende syn dengang i 1958 da hundreder af 
cordonæbletræer stod linet op i sirlige rækker som 
på en sydfransk vinmark.

Dette system af frugttræer gav et større høstud
bytte pr. tønde land, men Kaningaardens frugtplan
tage var stadig for lille til at kunne bære driften, 

da den krævede en del ansatte uanset størrelse til 
pasning af hus, park, og plantage. Derfor tilknyt
tede Løffler på et tidspunkt også en frugtplantage 
i Værløse, for derved at kunne drage nytte af den 
fælles drift. Gartneren Poul Edvard Andersen kun
ne derved disponere over en større plantage, hvil
ket var nødvendigt for at rationalisere driften.

Konkurrencen fra importerede frugter begyndte 
at trænge sig på i midten af 1950’erne og fremef
ter. De lokale plantager fik dog en kortfristet ekstra 
afsætningsmulighed til mosterierne, hvor især Us- 
serød Mosteri i Hørsholm var storaftager af uku
rante æbler til fremstilling af æblejuice. Dette gav 
en rimelig sikker afsætningsmulighed ved siden af 
kommissionærerne der aftog de finere frugter i 1. 
sortering, og solgte dem videre til grønthandlere 
eller ved auktioner. De stigende jordpriser i hoved
stadens nærhed, og faldende indtægter fra frugtav
len gjorde dog at mange gartnerier lod frugttræerne 
fælde, og anlagde drivhuse til grøntsager i stedet. 
Dette krævede imidlertid en forholdsmæssig stor 
investering i både anlæg og drift, så mange mindre 
gartnerier i området valgte at afvikle forretningen 
og sælge jorden.

Kunstneren Karl Larsen (1897-1977) der havde 
æresbolig på Vejlesøvej 37 var en velkommen gæst 
på Kaningaarden, og gode venner af familien Løf
fler. Har tegnede i 1958 en kultegning af udsigten 
fra køkkenvinduet mod Malmmosen, og malede to 
livfulde portrætter af Ellen og Karl Løffler der hang 
i Kaningaardens pejsestue. Det antages at han også 
er kunstneren bag en vægmosaik forestillende tre
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Mosaik i Kaningaardens pejsestue, over kaminen. 
Foto Rikke Møller Madsen.

kaniner, der er placeret over pejsen i samme stue. 
Som kunstner var han uhyre alsidig og produktiv 
og kendes blandt andet også for en smuk glasmo
saik i Søllerød Kirke fra 1964.1 foråret 1977 blev 
han hyldet på Søllerød Rådhus, hvor man i anled
ning af hans 80 års dag havde arrangeret en udstil
ling af hans værker, hvor Dronning Ingrid kom på 
gratulationsbesøg.

I foråret 1959 blev den del af Kaningaardens frugt
plantage der lå øst for Furesøvej, og syd for Malm- 
mosevej frasolgt til et byggekonsortium der dan
nede aktieselskabet A/S Furesøhuse. Det var den 

sidste udstykning af Kaningaarden, efter frasalget 
af agerjorden til proprietær Ibsen. Udstykningen 
forgreb sig på det oprindelige jordtilliggende som 
Kaningaarden havde haft i hvert fald siden 1739, 
og sandsynligvis også tidligere. Udstykningen var 
reelt set et brud på den glemte udstykningsservi
tut der blev tinglyst i 1901. Frem til udstykningen 
forløb det stykke af Furesøvej der ligger langs 
lindealléen således tværs gennem Kaningaardens 
frugtplantage, og ligeså for det stykke af Malmmo- 
sevej der forløber mellem Kaningaarden og Baro
nessestien. Det må have været en smuk oplevelse 
at færdes her i høstsæsonen.

A/S Furesøhuse var tegnet af en række entre
prenører, der opkøbte det samlede frugthaveareal 
og udstykkede det i 20 parcelhusgrunde. Den op-

Virum Bladet, 24. april 1959. Den sidste store udstyk
ning af Kaningaardens jord annonceres i lokalpressen. 
Der berettes om henvendelser fra købere allerede 
inden første spadestik fandt sted. Det står i kontrast 
til det faktum at den sidste grund i udstykningen først 
blev bebygget i 1975!
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Så smukt tog parken sig ud i 1960. Fotografen har ta
get opstilling bag indsøen og fotograferet mod sydvest. 
1 baggrunden ses Furesøen. Den buede betonbro blev 
erstattet med den nuværende træbro i 1993.1 dag er 
området vokset til i brændenælder og rødel.
Foto Sigv. Holmer for Lyngby-Taarbæk bladet. 

rindelige mening var at bebygge alle grunde med 
luksushuse tegnet af konsortiets arkitekter Elsa og 
Joachim Callmann, der boede i Hjortekær.

Elsa Callmann var oprindeligt udlært murer 
i Tyskland. Angiveligt var hun Tysklands første 
kvindelige murer, men læste herefter videre til 
arkitekt. Hendes mand direktør Joakim Callmann 
var af jødisk æt, og parret forlod derfor Tyskland 
i 1940’eme. Via ferieophold på Bornholm var de 
kommet til at holde af Danmark, og slog sig derfor 
ned her i 1941, men flyttede til København efter 
krigen. Her læste Joakim Callmann til arkitekt og 
de startede i fællesskab en tegnestue. Funkis-stilen 
blev deres særkende, og endnu står hendes første 
konstruerede hus i Sandkås på Bornholm.

Til A/S Furesøhuse tegnede de en konceptuel 
funkis-inspireret villa der var designet til den nord
vendte skråning, og arkitektonisk tilpasset omgi
velserne. Bygherre kunne sætte sit eget præg på sit 
hus, og vælge mellem forskellige løsninger, derfor 
er der ikke to ens huse af de syv der blev bygget. 
Fem på Malmmosevej, og to på den lille ny sidevej 
der fik navnet Malmtoften. Netop funkis-stilen var 
et fremmedelement i området, der ellers mesten
dels var bebygget med traditionelle parcelhuse og 
ældre sommerhuse. Det varede ikke længe inden 
folkeviddet havde døbt dem „Svømmehallerne“. 
Kontrasten til Kaningaardens stråtækte ladebyg
ning overfor, var også ret markant indtil haverne 
voksede op og blødgjorde de stringente facader. I 
dag er husene paradoksalt nok erklæret bevarings
værdige, hvilket har givet problemer for de ejere 
der ønskede at rive dem ned.
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I april 1960 var familien Løffler vært for Historisk
topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommu
ne, der i forbindelse med generalforsamlingen på 
Frederiksdal kro, havde arrangeret en aftentur til 
Kaningaarden. Selskabets medlemmer fik her lej
lighed til at opleve parken der jo ellers var lukket 
for offentligheden. Således hedder det i referatet: 
„Man var på spadseretur gennem den 25 tdr. land 
store park og plantage, enestående smukt beliggen
de lige ned til Furesøen og ualmindelig velholdt 
med mange sjældne træer og buske. (...) Deltager
ne var meget betaget af de smukke omgivelser, der 
jo normalt ikke er tilgængelige, og tiden trak ud så 
længe at man måtte se bort fra en spadseretur gen
nem Furesøparken. I stedet samledes turens delta
gere til fælles kaffebord og generalforsamling på 
Frederiksdal kro. “

I forlængelse heraf kunne Lyngby-Taarbæk Bla
det i August 1960 bringe en føljeton i to afsnit om 
Kaningaardens historie. Artiklerne var forfattet af 
Søllerød-historikeren Poul Aage Andersen, der tid
ligere havde leveret lokalhistorisk stof til Søllerød 
Bladet og Lyngby-Taarbæk Bladet. Han boede på 
Dronninggaards Allé og var godt inde i lokalstof
fet. Efter et besøg hos Løffler sammen med bladets 
fotograf Sigvard Holmer, blev artiklerne forfattet, 
og de afsluttes med ordene: „Den nuværende ejer, 
Civilingeniør Karl Løffler, der overtog Kaningaar- 
den i 1932, har med stor pietetsfølelse værnet om 
ejendommen, og der er her skabt en park af ene
stående landskabelig skønhed. Det er Karl Løfflers 
inderlige ønske, at Kaningården altid må blive 
bevaret som en helhed.(...) Står man på skrænten 

i parken og ser ud over ejendom og Furesø, kan 
man ikke ønske andet, end at dette stykke dejlige, 
harmoniske natur udelt vil gå i arv til glæde for 
kommende slægter. “

Løffler var ganske klar over at Storkøbenhavn 
bredte sine fangarme ud over området. Byen vok
sede hurtigt i disse år. Mange sommerhusgrunde 
ved furesøkysten blev udstykket til mindre parcel
husgrunde, og hans egen udstykning af plantagen 
øst for Furesøvej året forinden, viste at det ville

Anette Kragh Petersen og parkens daværende gartner
Carl E. Christophersen ved indsøen, 1968.
Foto Jens Kragh Petersen.
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Datteren Grethe Løffler med familiebesøg i 1971. Foto Jens Kragh Petersen.

blive en udfordring at bevare Kaningaarden samlet. 
Mange af omegnens gartnerier og især frugtplan
tager blev i disse år afviklet og udstykket. Alene i 
1962 var grundskylden udsat for store stigninger, 
og indtægterne fra plantagedriften svandt. Den 
eneste mulighed var at gøre som August Bagge 
havde gjort med Næsseslottet i 1934, at sælge til 
kommunen, og derved tilsikre en landskabsfred

ning i forlængelse af fredningen af Furesøparken. 
Herved kunne parken åbnes for offentligheden så 
adgangen til Furesøbredden ville blive til glæde for 
flest muligt. I dag tager vi det for givet at der er fri 
adgang til Furesøen, men det er takket være ejere 
som Karl Løffler og August Bagge at Kaningaards- 
parken, Luknam, og Næsset i dag ikke er tæt be
bygget med villaer.
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Tæt ved søbredden stod denne hule spidseg frem til midten af 70’erne. For familiens børn var det kendt som 
eventyrtræet, fra „Fyrtøjet“, hvor man altid løb hen og kiggede ned,... Det kunne jo være,...
Træet har allerede været gammelt på Hielmstierne, Luxdorph, og Langebeks tid, og teoretisk set kunne Dronning 
Sophie Amalie have fortøjet sin hest til det under kaninjagterne i 1660’erne. Foto. Jens Kragh Petersen.
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Lyngby Taarbæk Kommune 1962-
I 1962 køber Lyngby-Taarbæk kommune Kanin- 
gaarden for 700.000,- kr. Det var en fordelagtig 
pris, for den 137.310 kvm store ejendom, men kon
ditionerne var at Ellen og Karl Løffler fik tinglyst 
evig beboelsesret, og at parken ikke blev udstykket.

På dette tidspunkt var kommunens økonomi 
i god gænge, grundet de gunstige tider i 1950- 
60’erne. Den materielle velstand var især genstand 
for en rivende udvikling, og mange flyttede fra lej
ligheder i byen til et parcelhus her i kommunen, og 
fik ovenikøbet råd til bil. Det var efterdønningerne 
af den positive udvikling der prægede det meste af 
Nordeuropa ovenpå efterkrigsårene.

Med købet sikrede kommunen realiseringen af 
en langsigtet strategi om at furesøkysten så vidt 
muligt skulle være tilgængelig for offentligheden. 
For blot 100 år siden var store dele af søens kyst
strækning privat jord uden offentlig adgang, og slet 
ikke tilgængelig i det omfang vi kender i dag.

Kommunens daværende borgmester Paul Fenne- 
berg var meget kunst-engageret og en tanke var et 
skabe et kommunalt kunstmuseum i stil med Knud 
W. Jensens „Louisiana“ ved Humlebæk. De to ste
der havde en spektakulær beliggenhed, og et smukt 
parkanlæg til fælles. Borgmester Fennebergs inte
resse for kunsten gav sig blandt andet udslag i en ge
nerøs gave til eftertiden, han købte for egne midler 
Cobraloftet fra Kunstakademiets forfaldne sommer
hytte i Bregnerød og skænkede det til kommunen.

Men allerede året efter, i 1963, købte kommu
nen Sophienholm af familien Aller. Denne ejendom 
var til øjeblikkelig disposition, og var umiddelbart 

mere centralt beliggende end Kaningaarden. Man 
indrettede derfor kunstmuseet her i stedet, og lag
de mange kræfter i at restaurere og indrette byg
ninger og park til borgernes glæde. I 1975 brugte 
kommunen 24.000,- kr. på at flytte Kaningaardens 
lysthus ved søbredden til Sophienholms park. Det 
skabte polemik i lokalområdet, da mange lokale 
borgere mente at det var for meget at ofre for at 
redde en gammel træpavillon fra hærværk. Det var 
imidlertid ikke pietetsfølelse overfor Kaningaar- 
den der fik landskabsgartner Erik Termansen fra 
Lyngby-Taarbæk kommune til, sammen med 
professor Sven-Ingvar Andersson, at foreslå flyt
ningen. Sagen var den, at de var ved at genskabe 
Joseph Ramée’s romantiske landskabshave på So
phienholm, og han havde netop anlagt et kinesisk 
lysthus på et plateau i haven, som imidlertid var 
forsvundet. Kaningaardens lysthus var ganske vist 
hverken kinesisk eller fra 1805, men arkitekt Vagn 
Ruud-Petersen fra kommunen fik det malet i kine
siske farver, efter det var anbragt på Ramée’s pla
teau ved Bagsværd Sø, som erstatning for en kam
pestensgrotte. Her har Kaningaardens lysthus stået 
siden 1975, i sin lidt besynderlige stilforvirring, 
men vigtigst af alt, - det er bevaret. Det står i dag 
som en smuk detalje i Sophienholms parkanlæg.

I maj 1973 døde Karl Løffler, som den længst
levende, og Kaningaarden stod nu til kommunens 
disposition. Spørgsmålet der meldte sig straks, var 
hvad man kunne bruge den ledige hovedbygning 
til. Der rejste sig en debat i lokalpressen og idéerne 
var mange; gæstebolig til udenlandske kunstnere, 
æresbolig for videnskabsmænd, kunstnere, etc.
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11955-59 tegnede Knud Mühlhausen en række recept
konvolutter til Virum Apotek med lokale motiver. Motiv 
nr. 15 ud af 32, var dette gavlparti fra Kaningaarden.

Parken blev åbnet for offentligheden, dog stadig 
aflåst hver aften. Gartneribestyreren blev boende, 
og fortsatte som kommunalt ansat gartner. Mange 
ældre borgere vil huske Niels Martin Nielsen der 
pietetsfuldt vedligeholdt parken og frugtplantagen 
i årene 1971-1983, og altid havde tid til en snak 
med parkens turgængere og hundeluftere. Med sin 
grønne gartner-uniform og sit karakteristiske lange 
hvide skæg, var han altid udendørs for at passe park 
og plantage året rundt. Regnede det, gik han ind for 
at skifte til tørt tøj, og fortsatte så snart regnen var 
ovre. Han døde i 1983 og med ham svandt en æra. 
Han blev den sidste forvalter af Kaningaarden.

Gartnerboligen blev herefter udlejet til beboel
se, og vedligeholdelsen af parken blev varetaget fra 
centralt hold af skiftende kommunale gartnere, og 
plantagen fik lov at gro til.

Allerede i 1974 var Kunstindustrimuseet på besøg 
i frugtplantagen for at indmåle de daværende frugt
træer, og udarbejde fortegnelser over frugtsorterne. 
De fleste æblesorter var allerede på det tidspunkt

Gartneribestyrer Niels Martin Nielsen blev som fast
boende kommunal gartner Kaningaardens sidste 
forvalter. Ved hans død i 1983 svandt en æra. Parkens 
drift og vedligeholdelse overgik herefter til kommunens 
centrale stadsgartner, og æbleplantagen groede til. 
Her ses han med et skambidt rådyr i 1982 i forbindel
se med et opråb til hundeejere om at holde deres hund 
i snor af hensyn til vildtet. Foto Ulla Nielsen.
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forsvundet fra grønthandlernes frugtkasser, og så
ledes godt på vej til at uddø fra kommerciel plan
tagedrift. Således fik man sikret sig en „genbank“ 
af ældre frugtsorter til Pometet i Taastrup. I Ka- 
ningaardens Frugtplantage kunne de registrere æb
lesorter som Cox Orange, Belle de Boskop, Bonne 
Louise, Cox Pomona, og Macintosh. Mere interes
sant var dog de gamle danske sorter som det ka
rakteristiske og velsmagende flaskeæble, Gråsten, 
Pederstrup, Grev Moltke, Signe Tillisch, Virumæb- 
let, og jemæble. Æbler der giver en smagsoplevel
se milevidt fra hvad man i dag finder i supermar
kederne. Ulempen ved disse ældre sorter er at de 
ofte er modtagelige for skurv og misvækst, hvilket 
gør dem grimme og usælgelige i forretningerne. I 
1994, og igen i 2019 har man indplantet nye træ
er, fra pometet i Taastrup, så de gamle frugtsorter 
fortsat kan opleves i Kaningaardens frugtplantage. 
Uvist af hvilken årsag har man i 2019 plantet træ
erne tilfældigt anbragt, og derved brudt det meget 
smukke system af frugttræer i plantagerækker, der 
er et betagende syn om sommeren når trækronerne 
vokser sammen og man går som i en tunnel mellem 
træerne.

Kollektivet Kaningaarden 1977-
I 1977 bliver hovedbygningen udlejet til et bofæl
lesskab. Kollektivet Kaningaarden har nu eksisteret 
i 43 år og har gennem alle årene været en levende 
del af lokalområdet. Der har gennemgående boet 
10-15 personer på Kaningaarden i alle aldre, fra 
små børn til omkring 70 år. Alle har et pænt stort 
værelse og deles om fælleslokalerne i bygningens 

stueetage hvor der er flere stuer en suite plus et godt 
stort køkken med fadebur, samt anretterkøkken 
med serveringslem til den tidligere spisestue. De 
skiftes til at lave mad, og klare rengøring og vedli
geholdelse. Samværet og fællesskabet vægtes højt 
og bygningen har med sin indretning gode rammer 
for både samvær og privatliv. Beboerne betaler selv 
den indvendige vedligeholdelse, og har for en del 
år siden fået restaureret parketgulvene i stuerne. 
Kommunen står for hovedparten af den udvendige 
vedligeholdelse hvor beboerne gerne giver en hånd 
med når bygningen eller parken trænger til det, for 
de er sig meget bevidste om at det er et privilegium 
at bo i så herskabelige og naturskønne omgivelser.

Siden starten i 1977 har Kaningaardens ho
vedbygning været hjem for omkring 70 personer, 
sammentalt. Nogle har boet her i kort tid, og flere 
igennem mange år. Rekorden indehaves af fami
lien Møller Pedersen der boede her i 26 år, hvor 
deres tre børn voksede op i dejlige omgivelser.

Kollektivet har selv beskrevet sin særlige ånd på 
hjemmesiden „Kaningaarden.dk“:

„Siden 1977 har dette store hvide hus dannet 
ramme om et kollektiv, hvor børn og voksne på skift 
har boet, passet høns, plantet grøntsager, spist af
tensmad sammen, tændt op i kakkelovnene, holdt 
juleaften er og bygget ting og sager. Kaningården 
er et stort gammelt hus på i alt 552 m2 fordelt på 
15 værelser, hvor vi lejer minimum ét værelse hver. 
Vi deler køkken, tre badeværelser, to store flot
te fællesstuer med kakkelovn i den ene og pejs i 
den anden, et stort rodet værksted i kælderen, og 
god opbevaringsplads på loftet. Derudover ligger
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Kaningården selvfølgelig omgivet af Furesøen, bø
geskov, ellesumpe og sivskove, og vores nærmeste 
naboer udgøres i øjeblikket af to ugler, et hjortepar 
og en ræv eller to om natten.

Livet som kollektivist på Kaningården bygger 
på en gensidig tolerance og respekt for hinanden. 
Vi har alle hver især vores sociale liv, men vi pri
oriterer fælles arrangementer og projekter, så Ka
ningården kan blive ved med at udvikle sig med 
de kollektivister, der bor her. Vi spiser aftensmad 
sammen og deles om ansvaret  for indkøb og almin
delig husføring.

Siden 1977 har rigtig mange mennesker haft 
Kaningården som deres hjem. Her har boet lærere, 
musikere, forskere, ingeniører, sygeplejersker, pæ
dagoger, læger; børn er vokset op her, ægtepar har 
fundet hinanden og blevet gift og holdt bryllup på 
Kaningården. Et utal af konfirmationer, runde fød
selsdage og store fester har kollektivet været ram
men om.

Stilen er lagt lidt om siden Sofie Amalie, det 
skulle dog lige være på nær maden og festerne. Af 
kollektiver i dag udmærker Kaningården sig nok 
ved at have et akademisk præg og højt til loftet, 
gode vine, udsøgt aftensmad, en stor aldersspred
ning, fantastiske omgivelser og en enighed om, at 
det er det dejligste hus at bo i, i de smukkeste tæn
kelige omgivelser. “

Netop det at huset er rammen om mange men
neskers liv, og ikke et goldt konferencehotel fort
sætter på smukkeste vis Kaningaardens historie 
som en levende kulturinstitution der aktivt bidra
ger til det lokale kulturliv, og er rammen om årli

ge vejfester for kvarteret, samt for kulturhistoriske 
arrangementer. Det er dejligt at fornemme at livet 
leves på Kaningaarden, som det har gjort det i år
hundreder.

Blandt parkens mange daglige brugere var igen
nem 30 år skuespillerinden Elin Reimer, det dejlige 
menneske, der ofte gik tur her med sine to hunde.

Som børn er flest, legede mine kammerater og 
jeg ofte i parken, og foretog os alverdens ting, sik
kert ikke lydløst. Som da vi en dag sejlede ind i 
indsøen på en hjemmebygget tømmerflåde. Hun 
råbte os an, og bad os så inderligt om ikke at sej
le ind i åkanderne, hvilket vi naturligvis efterkom, 
når nu selveste Laura fra Matador bad os om at lade 
være. For en række år siden var Søren Ryge Peter
sen forbi med sit kamerahold, hvor hun havde invi
teret ham med på en tur gennem Kaningårdsparken 
til en snak om livet, karrieren, og glæden ved na
turen. Det blev til en meget mindeværdig TV-ud- 
sendelse i Ryges typiske slentrende og improvise
rede stil, tilsat Elin Reimers ubetingede kærlighed 
til stedet og især hendes glæde ved træerne som 
hun har et helt særligt forhold til. Lindealléen langs 
Furesøvej, tulipantræet i haven, fuglekollektivet (et 
nu forsvundet dødt træ ved karpedammen der var 
hjemsted for mange forskellige fugle), egetræerne 
på Ravnholm, samt mange andre af parkens træer, 
blev foreviget af to kyndige og engagerede cicero
ner.

I 1987 kom der røre i andedammen. Et flertal 
i kommunalbestyrelsen stemte for at udstykke 
Kaningaardens frugtplantage til 14 tætpakkede 
ejerboliger, og dermed realisere den omdiskutere-
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Vue ad lindealléen mod bygningens vestgavl med marmorpladen. Tegnet af Jan Møller til hans bog „ Virum i 
streg“ der udkom i anledning af Virums 800 års byjubilæum i 1986.

de lokalplan 78. Dette skete til trods for massive 
borgerprotester. Byggeriet ville blandt andet skulle 
indebære en dispensation fra en søbeskyttelsesli
nie som kommunen, Naturstyrelsen, og Danmarks 
Naturfredningsforening havde forhandlet på plads 
året forinden. Herudover gik planen imod hele 
idéen om at bevare den sidste rest af Kaningaar- 

den som samlet park, hvor formålet med salget til 
kommunen i 1962 netop havde været at hindre ud
stykning.

Oven i dette lagde lokalplanen op til at Ka- 
ningaarclens hovedbygning kunne anvendes som 
kursusejendom til efteruddannelse af kommuna
le medarbejdere. En prætentiøs anvendelse af en
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bekostelig ejendom, der ville have efterladt byg
ningen tom det meste af tiden.

Danmarks Naturfredningsforening var forstemt, 
og sagen gik livligt for sig i lokalpressen. Bygge
projektet i frugtplantagen blev derfor indskrænket 
til 10 ejerboliger, men det ændrede ikke på den 
prekære omgang med søbeskyttelseslinien, og 
projektet blev til sidst opgivet. Først i 2001 blev 
der igen rejst lokalplansforslag, nr. 168, der denne 
gang udlagde frugtplantagen til park, men åbnede 
mulighed for frasalg af henholdsvis hovedbygning 
og gartnerbolig som liebhaverboliger der skulle 
udmatrikuleres med hvert sit havetilliggende på 
henholdsvis 4.500 og 1.700 kvm. Igen rejste bor
gerprotesterne sig. Arbejdsgruppen „Bevar Ka
ningaarden“ blev oprettet af engagerede borgere, 
og 1.015 medunderskrivere på deres indsigelse 
vidnede om en bred opbakning til gruppens ar
bejde for at forhindre udstykning. Der blev derfor 
indkaldt til borgermøde i festsalen på Virum skole 
i februar 2002. Der var et overraskende stort frem
møde, der vidnede om hvor mange mennesker der 
bruger Kaningaardsparken jævnligt, og er engage
rede i dens drift og bevarelse. Det endelige udkom
me blev vedtagelsen af lokalplan 182, den 2. febru
ar 2004. Denne stadig gældende lokalplan udlagde 
bygningerne til boligformål, området til offentlig 
park, og hindrede yderligere udstykning. Kanin
gårdsparken er således fremtidssikret som rekrea
tivt naturområde i sammenhæng med den fredede 
naturpark der omkranser Malmmosen, Vejlemosen, 
Næsset og Luknam, og i princippet også fuglehabi- 
tatområdet Vaserne. Dette er glædeligt da det giver 

mulighed for at bevare dette enestående natursce
neri samlet, og friholde furesøkysten for yderligere 
anmassende bebyggelse.

Kaningaardens beliggenhed langt fra støjende 
og tungt befærdede veje har gjort det til et yndet 
sted for filmoptagelser. Herude kan man optage 
udendørsscener uden eftersynkronisering, og stort 
set uden tidskrævende efterbehandling af lydspo
ret. Således blev et par scener i Tv-serien „Bryg
geren“ fra 1992 henlagt til Kaningaardens have, 
der skulle illudere haveanlægget ved Gl. Carls
berg. Således ser man far og søn Jacobsen, spillet 
af Frits Helmuth og Søren Sætter-Lassen spadsere 
i parken under en fortrolig samtale. I 1995 optog 
man scener til filmen „Carmen & Babyface“, der 
dengang havde arbejdstitlen „Vokseværk“. Denne 
gang foregik optagelserne ved gartnerfløjens nord
gavl hvor der blev bygget en imponerende kulisse 
af et drivhus der skulle illudere et kunstnerhjem i 
opløsning, med de deraf følgende konsekvenser 
for hjemmets to teenagebørn. Også den nuværende 
fårefold, der dengang var et opgroet vildnis ind
gik i nogle stemningsmættede skumringsscener 
hvor Leif Sylvester spillede en skærsliber der tog 
ophold i haven ved kunstnerhjemmet. Ved brug 
af teaterrøg i skumringstimerne fik man optaget 
scenerne i den gamle æbleplantage, så de tog sig 
lidt uhyggeligt ud. Filmens hovedrolle blev spil
let af en meget ung Rasmus Seebach. Ti år senere 
optog man en kort herregårdsscene til H.C. An
dersen filmen „Unge Andersen“ ved Kaningaar- 
den, og i 2012 optog man nogle scener til filmen 
„Lærkevej - til døden os skiller“ i Kaningaardens
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pejsestue. I 2014 optog filmholdet bag Tv-serien 
„Badehotellet“ nogle smukke sommerscener ved 
Kaningaardens hovedindgang, samt en gribende 
kærlighedsscene ved køkkendøren. Kaningårdens 
hovedbygning kunne dengang uden videre bruges 
som kulisse for filmscener der skulle foregive at 
finde sted i 1920’eme. Man forestiller sig næsten 
selv at være der på etatsråd Christensens tid, når 
man ser filmklippet i Badehotellet, afsnit 11, hvor 
den ærgerrige købmandsfrue fra Skagen røber sine 
gedulgte planer om at overtage Andersens bade
hotel, og hvor den i Amerika bosatte hotelejersøn 
genfinder - og tager definitivt afsked med sin ung
domskærlighed.

Senest blev der optaget en scene til Tv-serien 
Bedrag i 2016, hvor man ser Nikolaj Lie Kaas løbe 
en tur på stien mod Luknam mellem Furesøen og 
indsøen.

I foråret 2006 blev på initiativ af Hans Ove Pe
dersen fra kommunens tekniske forvaltning opret
tet „Kaningårdsparkens Brugerråd“. Idéen var at 
samle en gruppe af engagerede borgere og brugere 
af Kaningaarden, herunder beboer-repræsentanter 
fra hovedbygningen og gartnerfløjen, ejerne af bi
staderne i frugthaven og gruppen af frivillige der 
driver fåreholdet nord for Malmmosevej. Endvide
re deltog Virum Brolaug, samt interesserede bruge
re af parken. Brugerrådet stiftedes ved et møde på 
rådhuset, hvor parkens pleje og fremtid blev livligt 
debatteret. Et tilbagevendende emne på alle møder 
var foruden drift af bistader og fårehold, de gamle 
balustrader fra etatsråd Christensens tid, omkring 
1905-1910. De har i årevis været i miserabel forfat

ning, men de er samtidig et enestående vidnesbyrd 
om hvordan man dengang udstyrede de romantiske 
herregårds- og landskabshaver. Som sådan repræ
senterer de en interessant kulturhistorisk epoke der 
i dag er lidt overset. Der blev bevilget 150.000,- 
kr. til jordboringer og piloteringsundersøgelser, og 
herefter udarbejdet en rapport med overslag over 
restaureringsomkostninger. Herefter var tanken at 
søge fondsmidler til restaurering, i stil med den re
staurering af Næsseslottets park og landskabshave 
der blev gennemført op til kulturbyåret 1996. For 
Kaningaardens vedkommende blev det dog ved 
rapporten og overslaget. Projektet kom beklage
ligvis ikke videre i denne omgang, og brugerrådet 
døde langsomt ud i løbet af de følgende år.

En andet privat brugerinitiativ der viste sig mere 
langtidsholdbart var Virum Brolaug. Det var oprin
deligt stiftet af bredejere som kompensation for en 
skrinlagt projekteret kyststi fra Kaningaardsparken 
til Frederiksdal fribad. Ved at drive og vedligehol
de tre badebroer langs Bredvig har man hermed 
givet offentligheden mulighed for at benytte sig af 
broerne til badning, kajakroning, eller kanosejlads. 
Den nordlige bro befinder sig i Kaningaardsparken 
ved indsøen. Lauget har nu igennem 15 år drevet 
og vedligeholdt badebroerne for private midler.

Endnu et privat brugerinitiativ der igennem 
mange år har været til glæde for parkens brugere 
er den frivillige forening der plejer fåreholdet på 
engen nord for Malmmosevej. Fra gartner Nielsens 
død i 1983, og frem til rydning og etablering af 
fårefolden, voksede plantagen til, og der spredte 
sig hurtigt den ildesete plante Store Bjørneklo over
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området. Plantens saft kan være allergifremkalden
de og give stærke udslæt, så man har aktivt bekæm
pet denne invasive plante på landsplan. En af de 
bedste måder at holde planten nede, er netop ved 
fåregræsning. En lille gruppe af beboere i området 
har igennem flere år trofast passet flokken på 8-10 
får, og sørget for dagligt tilsyn, fodring og renhol
delse. Et stop ved fårefolden er et populært indslag 
for børnefamilier der går tur i området.

Lyngby-Taarbæk kommune har i 2019 gennem
ført en energirenovering af Kaningaardens hoved
bygning. Således har bygningen fået nyt tegltag i 
sort vingetegl, og mansardetagen er efterisoleret. 
Vinduer og døre er også udskiftet til nye termoru
der med en væsentligt bedre isoleringsevne. Der er 
ingen tvivl om at kommunen har fået hævet energi
mærkningen på en kommunal boligudlejningsejen
dom, Men man kan godt savne historiens vingesus 
når man i dag betragter bygningen. Borte er de 
gamle snedkervinduer med tilpassede mål og jern
beslag, og borte er de håndlavede fyldningsdøre, 
med smukt ciselerede messinggreb fra 1700-tallet. 
Nogle smukke bygningsdetaljer er gået tabt, og 
man kunne måske have ønsket sig lidt mere pie
tetsfølelse overfor Hielmstiemes gamle landsted.

Mon Luxdorph ville have gentaget sin dagbogs
notits fra den 30. August 1786, hvis han kom forbi 
i dag ?

Men en let omskrivning kan vi afslutte nærværen
de historie med Vilhelm Marstrands sidste linjer i 
Lyngby-Bogen 1941; „Kaningaarden er et yndigt 
sted på jorden, hvor usædvanligt meget af det der

er værd at nyde, er samlet. Det vil man fortsat 
kunne værdsætte, blot man aldrig glemmer, at det 
forpligter os til at overlevere den arv, som vi har 
modtaget, endnu smukkere, endnu værdifuldere til 
de slægter som følger efter os, så de uskadt kan 
række arven videre. “

FILMOPTAGELSER PÅ
KANINGAARDEN

1992 Bryggeren
1995 Carmen og babyface
2005 Unge Andersen
2012 Lærkevej, -Til døden os skiller
2014 Badehotellet (Episode 11)
2016 Bedrag

KANINGAARDENS FÆSTERE
OG EJERE

-1739 Kgl. Jagtbetjent, Pandsvend Jør
gen Schou

1739-72 Slotsforvalter Maurids Christian 
Fischer

1772-79 Magister David Schiøtt
1779 Regimentskvartermester Hans 

Mossin Mogensen Winsnæss
1779-85 Justitsråd Markus Nissen We

stermann
1785-97 Forvalter Otto Pedersen
1797- 98 Fabrikør Henrik Nehrmann
1798- 1809 Etatsråd Frédéric de Coninck
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1809 Konsul Louis Charles Frederik

1809-22
de Coninck
Grosserer Jean de Coninck

1822-28 Senator Martin Johann Jenisch
1828-29 Gottlieb Jenisch
1829-36 Christian Eilert Lendrop
1836-58 Kaptajn Jacob Rabe
1858-61 Proprietær Hans Hansen
1861 Hans enke Marie Elisabeth Han-

1861-68
sen (f. Velschow)
Tidligere forvalter Rasmus Han-

1868-86
sen
Generalkonsul Anders Peder

1886-96
Westenholz
Hans enke Helen Westenholz (f.

1896-97
Scott Young)
A/S Dronninggaard

1897-1917 Etatsråd Christian Jens Chri-

1901-17

stensen (Bygninger, park og 
plantage)
(Jordene sælges samlet til ud

1917-29

stykning til Proprietær Carl
Ludvig Ibsen)
C.J. Christensens enke Laura

1929-32

Marie Christensen (f. Lyng- 
bye)

Grosserer Harry Christensen
1932 Manufakturhandler Valdemar

1932-62
Bentzon
Civilingeniør Karl Løffler

1962- Lyngby-Taarbæk kommune

KANINGAARDENS GARTNERI- OG
PLANTAGEBESTYRERE:

1905-12: F. M. Piester
1912-19: Alfred Petersen
1919-21: H. M. Kjær
1921-23: L. Rasmussen
1923-32: Knud Crone
1932-51: Poul Edvard Andersen

(i 1949 tilmed med Poul Hansen 
og Victor K. Hansen som 
medhjælpere)

1961- 62: Grethe Løffler
1962- 65: Salomon Pedersen
1965- 66: Rasmus Høj, og Uffe Høj som

medhjælper.
1966- 71 : Carl E. Christophersen
1971-83: Niels Martin Nielsen
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Parcelgaarden 265, 272 
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Skolebakken 38, 39, 40
Skotland 255
Skovborg 78
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Søllerød Kirkegård 77, 84, 261
Søllerød Kommune 196,267,271
Søllerød Kro 80, 82
Søllerød Rådhus 277
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Tietgen, C.F., industrimanden 7, 'll
Timroth, Erik 190
Tinggården 88
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