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I denne bog har entusiaster fra Vedbæk 
samlet en række fortællinger, omkring det 
”gamle Vedbæk” kryderet med en række 

billeder, fortrinsvis fra 1930 til 1970.

Tak til Kulturforvaltningen for råd  
og støtte. Samt tak til Historisk Arkiv  

og private entusiaster for lån af billeder.

Jørgen Andersen, Anne-Beate Sloth, Per Kaare Andersen,  
Andreas Johansen og Flemming Cohn
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Læs mange flere gode historier på hjemmesiden  
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Barndommens erindringer er vel nogle af 
de stærkeste minder, vi mennesker har.

Når vi vandrer ad ”Memory Lane” (eller 
med Tove Ditlevsens udtryk ”Barndom-
mens Gade”), så kalder de mange bar-
ne-indtryk stadigt på de samme følelser 
og stemninger: Lyde, lugte, huse, menne-
sker, bemærkninger.

Således også hos mig.

Birgitte Bojsen-Møller
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Vedbæk stationsvej

Vedbæk station

Vedbæk stationsvej
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Det forsvundne Vedbæk
En nostalgisk byvandring igennem det gamle Vedbæk forbi
butikker, deres indehavere og andet godtfolk.

Af Birgitte Bojsen-Møller

Byvandringen begynder ved Stationen. Kystbanen kom til Vedbæk 
i 1897. Arkitekten på selve stationsbygningen hed Heinrich Wenck 
(1851-1936). Han har også været arkitekt på andre af kystbanens 
stationer samt på Københavns Hovedbanegård.

Vedbæk blev altså en Stationsby. Disse skød op i sidste halvdel af 
18-tallet, og karakteristisk for dem var, at mange af butiksindeha-
verne boede i det hus, hvor butikken lå.

Når vi i gamle dage kom hjem til Vedbæk med toget, var det den 
dejlige, friske lugt det første, der mødte os. Vi husker alle den 
snavsede og lugtende Nørreport Station, så det var altid en lise at 
indsnuse den friske saltvandslugt i Vedbæk.

Fra perronen gik man så enten ned til Stationspladsen ad de to 
stejle stier, som senere blev asfalteret, hvor vi frygtløse og i fuld 
fart kørte med vores legevogne eller på rulleskøjter. Her husker jeg 
et vers, som vi skrålede, mens vi drønede ned:

Af banen dernede, der kommer en rødbede.
Af banen til højre, der kommer en stodder.
Af banen til venstre, der kommer en svensker. 

Man kunne også gå ned ad trapperne til den smukke stationshal, 
som også blev benyttet som ventesal. Her var der efter krigen, da 
der atter kom rigtig gang i togdriften, to bemandede billetluger i 
den nordlige side af hallen. Husker de små, brune papbilletter, som 
blev klippet i toget. Skulle man gøre et ophold under rejsen, måtte 
man hen og få et stempel bagpå billetten. Og skulle man senere på 

rejsen med sporvogn, købte man en ”Omstigning”. Fra hallen var 
der også indgang til godsindleveringen, hvorfra man indskrev 
cykler og kufferter, gerne store, uhåndterlige kurvekufferter med 
jernstang og hængelås, hvis man skulle på en længere ferie, f.eks. 
helt til Jylland! Og oppe på svalegangen mod syd boede stationsfor-
stander Tang.

Gik man så gennem godsindleveringen, kom man lige ud til sta tionens 
stinkende pissoir, hvor der i dag er en fin, lille restaurant ved siden 
af Aldi.

STATIONSHALLEN
Vi går lige tilbage til stationshallen. På den sydlige side lå post-
kontoret, og ved siden af lå i hjørnet hr. og fru C. G. Christensens 
grønne kiosk, hvor der blev solgt frugt, slik, blade og aviser.  
Hr. Christensen havde endvidere den lange cykelstald op mod den 
lille baneskov, som stødte op til vores hus på Olgasvej nr. 5.

Under krigen kom alle, der skulle med tog til arbejde i København, 
cyklende til stationen, hvor de så satte deres cykler i den lange 
cykelstald. Kun få havde bil dengang (som på grund af. krigen var 
opklodsede!), så selv hr. direktør Svend Illum kom cyklende. Dog 
fik nogle enkelte udleveret benzinmærker, bl.a. min far, som var 
læge. 

Min far skulle engang til et møde i København. Min mor ringede 
til stationen: ”Vedbæk 140” (husker stadig nummeret!) og bad dem 
om at holde toget tilbage: ”doktoren er lidt forsinket”! (Det var så 
sandelig ”Livets gang i Lidenlund” dengang.)
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VILLA LYSTOFTE
Ved siden af cykelstalden lå på den nordlige side nr. 18, ”Villa 
Lystofte”, hvor jeg og min tvillingebror Finn blev født i 1933.Her 
havde vores far sin lægepraksis, og i samme hus havde tandlæge 
Rigmor Meisel sin tandlægeklinik.

Da vi var små, var det ikke sjovt at skulle til tandlæge. Den gang 
havde man ikke det hurtigt roterende ”vandbor”, som mindsker 
smerterne i dag. Engang, da min storebror Jørgen sad i tandlæge-
stolen, stak han pludselig af, for op ad trapperne og gemte sig på 
loftet. 

Vi boede i stueetagen, så haven var vores. Vi havde fritgående 
høns, som vi var meget glade for, til tider når de lå i ”den sorte 
gryde”, kneb det med appetitten, og tårerne kom frem.

Netop i året 1933 skete der det mærkelige, at hele tre familier fra 
Vedbæk fik tvillinger indenfor 14 dage: Den 31. januar, den 4. og 16. 
februar. Vi kom i magasinet ”Vore Damer” med et billede af de seks 
yndige små børn, og der stod: ”Mon nogen anden by i Danmark – ja, 
i hele Europa – kan slå denne rekord?” Hvad også fra den tid er 
værd at bemærke er, at alle fruerne er tituleret med mændenes 
erhverv og initialer; Fru Skibsreder A.Carl, Fru Fabrikant N.Rubow 
og Fru Læge O.Bojsen-Møller.

Mor var sygeplejerske og hjalp tit far i klinikken. Her husker jeg en 
ganske særlig episode. Det daværende kronprinsepar Frederik og 
Ingrid boede under krigen i en periode i Smidstrup (mellem 
Vedbæk og Rungsted). En dag blev der ringet til far, om han kunne 
tage imod Kronprinsesse Ingrid, der havde fået en bullen finger. 
Nervøst gik mor i gang med at gøre ekstra rent i klinikken, og af 
bar befippelse tabte hun en hel flaske jod på gulvet. Skyndsomt blev 
det tørret op, men joden efterlod en større plet som minde

KØBMANDSGÅRDEN
Ved siden af vores hus i nr. 16 boede Købmand Robert Hansen 
Larsen. Købmandsfamilien boede øverst i huset, og butikken lå 
nederst – og i selve købmandsgården med udgang til Olgasvej havde 

købmanden lager og en stald til et par store heste. Der var også et 
kæmpe kastanjetræ, som vi havde glæde af, når vi skulle lave 
kastanje-dyr med tændstik-ben. Eller vi polerede kastanjerne, så de 
blev skinnende fine eller sleb dem, så de lignede ruskindkugler.

Det var før ”supermarkedernes” ankomst – så når vi skulle have 
mel eller sukker, tog købmanden en pose fra et søm og en stor ske 
og fyldte posen fra nogle store skuffer og efterfølgende vejet. 
Skulle man købe gær, blev der knækket et stykke gær af en stor 
klump, som blev pakket ind i pergamentpapir. ”Det skal skrives”, 
sagde man, hvorefter beløbet blev skrevet i ens kassebog, som 
købmanden beholdte til senere afregning. 

I købmandshuset ud mod Olgasvej havde slagter Kingo Axelsen en 
slagterbutik.Da han døde, engang efter krigen, overtog slagter 
Madsen butikken. Ved siden af slagterbutikken lå der et charcuteri, 
som fru Madsen passede. Her kunne man få et ordentligt stykke 
leverpostej for 25 øre!

Fru Madsen gik i fritiden rundt og samlede ind til Spareforeningen 
”Julens glæde”. Jeg tror, man en gang om ugen indbetalte 1 kr., 
hvorefter man ved juletid fik udbetalt hele det opsparede beløb til 
julegaver. Min mor var selvfølgelig medlem! I 1941 blev kømands-
butikken solgt til købmand Andersen. 

I 1966-68 blev hele hjørnehuset og ”vores” hus samt cykelstalden 
revet ned, og de nuværende butikker samt postkontor blev bygget.

OLGASVEJ
Går vi ned ad Olgasvej kommer vi til nr. 5, hvor min far i 1935 
byggede et hus med plads til tre børn og en lægepraksis – her boede 
vi så i 22 år. 

I nr. 9 lå der en tømmerhandel og lige overfor os, i nr. 6, havde 
glarmester George Christensen (og senere hen dennes søn, Algot) 
sin glarmesterforretning. Til familien hørte også datteren Bente. 

I nr. 16 boede den kendte anlægsgartner Alfred Avnholt (1894-
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1956), der i en menneskealder var den drivende kraft bag udforsk-
ningen af Søllerøds oldtidshistorie.

FREDENSVEJ
I forlængelse af Olgasvej ligger Fredensvej. I nr.7 boede kapelme-
ster, komponist og dirigent Georg Høeberg (1872-1950), som altid 
havde slik i lommerne til os børn. Og mens vi er ved berømtheder-
ne, så boede jazzviolinist og orkesterleder Svend Asmussen (født i 
1916) lige om hjørnet på Henriksholms Allé nr. 16.

VINKELVEJ 
På Vinkelvej, i det første hus nr. 2 hos frk. Willemoes, der fik min 
mor syet sine korsetter. Og i nr. 6 der lå Afholdshotellet. Her boede 
den lokale gartner Olsen, også kaldet ”10 minutter i 2”, på grund af 
hans fødders specielle stilling!

TILBAGE TIL STATIONSVEJ
På det nordlige hjørne af Stationsvej og Olgasvej i ”Christianshus” 
i nr. 14 havde fru Olga Johansen en damefrisørsalon, og ved siden 
af havde Adolf Lenzing – senere hen dennes søn Christian, deres 
”ure og sølvbutik”. Den gamle Lenzing – også kaldet ”Bedstefar” 
huskes for sit kæmpelange, hvide skæg. I butikken fremkaldte de 
også billeder. Jeg husker stadig den bestemte lugt, der var i 
sølvbutikken. Det var veldrevne butikker. Inge Worm havde sin 
parfume butik i 40 år og Inger Tuxen sin tøjbutik i 21 år.

Videre ad Stationsvej kom så Privatbanken samt forskellige 
skiftende butikker, bl.a. Inge Worms parfumeri, som hun havde i 
40 år og Inger Tuxen, også kaldet ”bukse Inger”, havde tøjbutik i 21 
år. Kiosken, hvor først Bjarne Knudsen, derefter Grethe Jeppesen, 
og til sidst Camilla solgte aviser, blade, tobak, fotoartikler og 
cigaretter. Kiosken lukkede i april 2015.

Nu er vi kommet til ”Svend Otto”s cykelforretning i nr. 12. Her var 
det, som i så mange andre butikker i Vedbæk, to generationer, der 
arbejdede sammen.J. P. Andersen hed faderen, men ham har jeg 
ikke kendt. I for-butikken var der cykel- og knallertudstilling samt 
plæneklippere. I værkstedet bagved reparerede man cykler og 

Fredensvej 3
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knallerter. Husker endnu de første knallerter, som egentlig kun var 
cykler med en påhængsmotor påsat. Min bror og hans ven Karsten 
Rubow var blandt de første knallertkørerer i Vedbæk, og jeg husker 
hvordan folk vendte sig om, når de kom fræsende. For at køre på 
knallert var man nødt til den gang at tage motorcykel-kørekort. Det 
var jeg også nødt til, fordi jeg en gang imellem lånte knallerten af 
min bror.

Man havde altid meget travlt i cykelværkstedet, da cyklen under 
krigen var et meget vigtigt befordringsmiddel. Når en cykel var 
færdigrepareret, blev den hængt op i nogle stativer i et skur bagved 
til senere afhentning. Og om vinteren kunne landliggerne få deres 
cykler opbevaret i samme skur. I gården bag ved cykelværkstedet 
blev havesakse slebet og plæneklippere repareret. Desuden var der 
også et mindre bilværksted samt en lille Esso-stander.

I det store hus nr. 12, kaldet ”Villa Elyseum”, boede cykelhandler 
Andersens familie på 2. sal. På første sal boede mine forældre i tre år 
som nygifte. Her startede min far i 1927 sin lægepraksis. Dengang 
skulle man bare sætte sit navn på døren, og så var man i gang. 

Min mor fortæller om første gang, det ringede på døren – de 
håbede, det var den første patient. Spændt åbnede hun døren, men 
det var den lokale hjemmesygeplejerske frk. Christiansen, der kom 
for at præsentere sig! 

Det er i dette hus, at min storebror Jørgen i 1929 blev født. Og det 
er her, mine forældre hørte en tale, der blev holdt hos Andersens på 
2 sal – hvor en person udråbte et Leve for familien, med ønsket om. 
at navnet Andersen aldrig måtte uddø! 

I nr. 4-6 lå Carlsbergdepotet med plads til nogle store bryggerheste. 
Lederen af depotet hed Lars Christensen, også kaldet ”Øl-Lasse” 
eller”Øl-tapperen”. Bagved depotet i haven blev der under krigen 
bygget en ”bunkers”, som ostemanden på den anden side af vejen, 
efter krigen, brugte til at opbevare oste i. Først i 1963 blev 
Carlsbergdepotet revet ned, og ”Bryggergården” med sine ca. 24 
lejligheder blev bygget.

TILBAGE TIL STATIONSPLADSEN OG STATIONSVEJ
Lige overfor stationen i nr. 2 med udkørsel til Stationspladsen 
havde vognmand Frederiksen sin dobbelte garage. Han blev flittigt 
brugt under krigen, navnlig når de unge piger skulle køres hjem 
efter fester. Forældrene havde jo ikke biler, som nu, og busser kørte 
kun sjældent.

Dengang kørte ”De blå busser” fra Holte til Vedbæk, ad Strandve-
jen til Skodsborg og Nærum og retur. Busserne ejedes af brødrene 
Saust. Der var ”gengas-generator” med brændefyring bag på 
busserne, og derfor kørte de meget langsomt. 

Vi der dagligt cyklede til Holte Gymnasium, kunne få stor glæde 
ved hvis én af os på vej op af Kohavebakken mod Gl. Holte, kunne 
få fat i bagenden af en bus eller en lastbil, for så kunne en hel 
række hægte sig fast til hinanden, og på den måde få et nemt og 
gratis lift op af bakken. 

”Vedbækhus” i nr. 21, blev i 1901 bygget af tømmerhandler Per 
Nielsen (Per Nilen). Han var i mange år formand for Handelsfor-
eningen, og til ære for ham blev fyrtårnet på havnen kaldt for 
”Nilens røde øje”. Per Nilen holdt sit store 25 års håndværkerjubi-
læum i 1923. Se herom i SØLLERØD BOGEN 1991. 

Der var 5 butikker i huset: I den første butik op mod Stationsplad-
sen havde frk. Margrethe Pedersen en lille trikotagebutik. Her 
kunne man få opmasket sine strømper – ligesom i ”Matador”. Da 
der var krig, hvor man ikke havde bil, købte man alt lokalt. Hos  
frk. Pedersen kunne man købe strømper, undertøj, nattøj, bånd, 
elastikker, knapper, garn, lidt metervarer og også lidt legetøj. I 
baglokalet to trin op havde hun lager. Og på en hylde havde hun 
den dejligste dukke i barnestørrelse som model for sit børnetøj.

De næste to butikker ejedes af ægteparret Agnes og Jens Pedersen. 
Fru Pedersen havde et parfumeri med alt til kroppens pleje samt 
apotekerudsalg fra Holte Apotek.Hun betalte returpenge for 
medicinflasker, og her fandt mine brødre og jeg en guldgrube, idet 
folk kom med urinprøver til vores far i gamle hostesaftflasker. De 
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tomme flasker blev opbevaret nede i vores viktualiekælder til 
senere aflevering. Jeg tror aldrig far opdagede, at vi en gang i 
mellem stjal nogle af disse flasker, hvorpå vi solgte dem hos fru 
Pedersen! Herlig måde at få penge til slik på! Ved siden af havde 
hendes mand så sin herrefrisør- og barbersalon.

Så kommer vi til skomager Christian Hansen, hvor det også var far 
og søn, der arbejdede sammen. Aage hed sønnen – eller ”Wanda”, 
for han var en ivrig spejderleder for de grønne spejdere. Aage har 
også taget mange fotografier fra det gamle Vedbæk, som nu er 
overgivet til Lokalhistorisk Arkiv på Nærum Bibliotek. Datteren 
Gerda var hjælpedanselærerinde hos fru Gude, som på hotellet 
underviste os alle i dans. (Igen ”Matador”)! Fru Hansen hjalp også 
til i butikken, og der var nok at se til, for foruden salg af sko fik vi 
alle under krigen ”forsålet” vores fodtøj.

I den sidste butik i ”Vedbækhus” havde fru Thora Merløe og 
sønnen Poul deres boghandel. De forsynede alle os skolebørn med 
blyanter, viskelæder, bogindpakningspapir, stilehæfter og skoleta-
sker. Drenge gik med tornyster, nogle lavet af sælskind, pigerne 
med rumpetasker.

Penalhusene kunne være af træ og med skydelåg. Også her husker 
jeg en speciel lugt af papir, glansbilleder og bøger. Her købte vi 
oftest fødselsdagsgaver til klassekammerater og vejens børn. 
Gaven måtte ikke koste over 2 kr. 

I næste hus havde blikkenslager Vilhelm Henriksen nr. 19 (kaldet 
”Blik-Henrik”) sin forretning. 

Og lige før indgangen til Vedbækstien lå ismejeriet, som ejedes af 
mælkemanden Johannes Schmidt. Hans søn Jørgen blev senere 
malermester i Vedbæk. 

Husker, at vi under krigen hverken kunne få piskefløde eller 
flødeskum. I stedet for flødeskum fik man et lille papbæger med 
”for 25 øre skum”- også kaldet ”Gulddråber”. Kunstigt oppisket 
mælk eller tynd fløde, som hurtigt ”faldt sammen”.

I 1961 blev en del huse revet ned. Det var samtidig med, af man 
fandt den store begravelsesplads ved Flintemarken, hvor Vedbæk 
ny Skole blev bygget. I 1978 fandt man et skelet lige ved sti-ud-
mundingen til de 5 Vedbækstier. De 3 nordligste havde ingen 
navne, derefter kom Hotelstien og Levinstien.

STIERNE
Går vi nu mod syd ad den første Vedbæksti, passerer vi på den 
østlige side skræddermester Houvnissens skrædderværksted. Han 
var berygtet af alle husmødre for ikke at overholde aftaler. Men 
han var snedig, var han! Siddende i den rigtige skrædderstilling på 
sit store skrædderbord havde han på væggen ophængt et spejl, så 
han kunne se, hvem der nærmede tøj. sig. Når han så en kunde 
komme anstigende, gik han straks i gang med at sy på den 
pågældendes

Al kritik blev affejet med et: ”Jamen, De kan da selv se, hvordan 
jeg arbejder på Deres tøj”!

Ved siden af Houvnissen boede forfatterenOle Wiwel. Han havde 
en sort puddel, som næsten hver dag løb over til os på Olgasvej for 
at lege med vores sorte puddel, Tommy, som vi fik i 1945. (Navnet 
skyldtes naturligvis, at de engelske ”Tommier” netop havde befriet 
landet.) Den gang gik hundene helt frit omkring. Biler var der jo 
ingen af.

Lige på hjørnet af stien og Marievej nr. 16 boede den lokale 
politibetjent Jørgensen.

TILBAGE PÅ STATIONSVEJ
er vi nu kommet til slagter Thorvald Eiberg og hans søn Christian i 
nr. 17. Christian var Vedbæks lokale ”Robin Hood”. Der er slet 
ingen tvivl om, at fruerne fra Strandvejen betalte mere for deres 
kød end de almindelige husmødre gjorde. Man sagde, han holdt 
fingeren på vægtskålen!

Fræk var han altså, men på en charmerende måde, og der går 
mange historier om ham. Eiberg og hans far stod i selve slagterbu-
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tikken og deres koner i charcuteriudsalget. Christian var sammen 
med min bror Jørgen samt Karsten Rubow med til at starte Vedbæk 
Sejlklub i 1951, og det var også dem, der var med til at designe 
klubbens stander.

Om Eibergs medhjælper, Bridore, sagde man, at han var et geni, for 
han kunne grave øller op af haven! Hvorfor ved ingen!

I nr. 15 lå bl.a. bager Wendelboe og senere hen bager Budde.

I nr. 13 ”Villa Virkelyst” lå Vedbæks første bank samt – senere – 
Chr. Halvstrøms grønthandel. Derefter kom skomager Ernst´ hus i 
nr. 11. Han lavede sivsko, træsko og sutsko med såler lavet af gamle 
bildæk. Overlæderet var af det typiske, brunternede stof. Den slags 
sko kaldte vi for ”den tilfredse dansker”. Hvis han ikke arbejdede, 
sad han altid i vinduet ved sit gadespejl og kiggede ud. Han var helt 
kortklippet. 

I kælderen lå der en osteforretning (tre trin ned.) Ostemanden 
opbevarede efter krigen, som tidligere nævnt, sine oste i ”bun-
ker’en” på den anden side af vejen.

I nr. 9 kommer vi så til ”Magasin du Nord” med den strikse frk. 
Zimmermann som indehaver. Hun var, ligesom fru boghandler 
Merløe, klædt i en sort silkekittel. Hun var ret sjov at drille; bl.a. 
yndede vi at åbne døren ind til forretningen, så dørklokken 
dinglede, – hvorpå vi stak af! 

I ”Magasindu Nord” kunne købes det samme som hos Margrethe 
Pedersen, – blot havde ”Magasin” et lidt større udvalg.

Derefter kom i nr. 5 installationsforretningen, som ejedes af hr. 
Kragh, og i nr. 1 lå hr. Juelsgaards cykelforretning.

STRANDVEJEN OG MARIEVEJ
Så er vi kommet ud til Strandvejen, og vi drejer mod syd. I første 
hus nr. 421 havde tandlæge Kolte Olsen sin tandlægeklinik. De 
havde 4 børn. 

Så kom lærer Vejen Jensen i nr. 419 fra Gl. Holte Skole med 
datteren Henny. I kælderen under Vejen Jensen boede søstrene 
Olsen. De to søstre var faste søndagskirkegængere. Efter krigen 
blev de hentet af kirkebilen. Husker dem med deres lange, sorte 
kjoler og småbitte, sorte hatte. De haltede eller rokkede i takt, 
samtidig med at de holdt hinanden under armen. Ved godt, de ikke 
hører med til butiksindehaverne, men de hørte nu med til bybille-
det! Ligesom jeg under krigen husker nogle ”sankekoner” komme 
hjem fra skoven med brænde på ryggen.

I den østlige ende af Marievej var der skiftende butikker, bl.a. 
slagter Flitner. Igen arbejdede far og søn sammen. De bar altid 
sorte bowlere.

På Strandvejen, skråt overfor Marievej på vandsiden, havde hr. og 
fru Olsen i nr. 404 en grønthandlerbutik. Dér var vi faste kunder. 
Dengang var agurkerne ikke pakket ind i cellofan som nu. For at 
undgå at sælge en bitter agurk skar hr. Olsen et lille snit i agurken, 
som han så smagte på. ”Værsgo’ Tut!”, sagde han. Han kaldte alle 
os piger for Tut eller Tuttepige. Agurken var dengang årstidsbe-
stemt. Husker tydeligt den himmelske smag af agurk på rugbrød, 
når den pludselig om foråret dukkede op i butikkerne. Nu kan alt 
få’s hele året rundt.

LARSENSVEJ
I nr. 1 boede en hr. Lange (”Korte-Lange”, da han var en ret lille 
mand), altid klædt i sort og også med bowlerhat. Under krigen 
havde hr. Lange et billede af Hitler stående i vinduet. Da der en dag 
udbrød brand hos naboen i nr. 3, var brandmændene ret grove ved 
hr. Langes lille hus. De må have kendt lidt til hr. Langes tilbøjelig-
heder, for der blev spulet rigeligt med vand på og i hans hus! 

I nr. 3 var der en tømmerplads, (eller var det en vognmandsforret-
ning?) Indehaveren hed vist nok Christian Nielsen. og i nr. 6 havde 
malermester Arentoft sit værksted med datteren Birgit.

STRANDVEJEN
Over for Larsensvej og på vandsiden havde vi så nedgangen til 
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badeanstalten, og langs dermed i et stort hus havde Adolf Nielsen 
– også kaldet ”Dollemand”- i nr. 384 sin manufakturforretning. I 
det samme hus lå Schous Sæbehus, og ved siden af igen i nr. 382 
det gamle stråtækte ”Rosenhuset” med en købmandsforretning ejet 
af Ewald Larsen samt en grønthandlerbutik.

Lige før havnen i nr. 362 var der en fiskeforretning, som senere 
blev til is- og slikbutikken ”Muslingen”, ejet af ”Svend Iscreme”.

Så kommer vi til hjørnet af Strandvejen og udmundingen af 
Gøngehusvej (inden udvidelsen i 1966 kaldet Engvej eller i 
folkemunde ”Kalundborgvejen”, fordi det var vejen til Kalund-
borg!) Fra min tidligste barndom kan jeg huske, at der kun var 
stiforbindelse fra Engvej ud til Strandvejen.

Og mens vi er ved Gøngehsvej: Et par huse opad vejen havde hr. 
Andersen sin rulleforretning. På sin lille handicapvogn kørte hr. 
Andersen rundt i Vedbæk og helt op til Trørød med sine rullede 
duge og servietter m.m.Børnene elskede at stå bag på hr. Ander-
sens lille vogn.Hans søn, Flemming, kørte ofte med.

På den nordlige side lå i nr. 401 Kronborgkiosken”, ejet af ægtepar-
ret Johannesen, og på den sydlige side Morten Andersens køb-
mandsforretning, senere Hr. Sonnes isenkrambutik, samt en 
osteforretning. Det er så her ”Hotel Marina” ligger i dag. 

Ved siden af Morten Andersen, mod syd, havde fru Edel Malmsten 
en tøjbutik, også kaldet ”Peter Plys”, og ved siden af igen lå 
”Hjemmebageriet”.

Derefter kom Biografen og Hotellet, som blev bygget i 1900 af 
arkitekten Thorvald Bindesbøll, ham med Carlsberg-etiketten 
(1846-1908).

Vedbækfiskernes Stejleplads har altid ligget på hjørnet af Strandve-
jen og Olesvej. Efter endt arbejde sad fiskerne, unge som gamle, på 
bænkene og diskuterede dagens arbejde samt kom med kommenta-
rer til og om forbipasserende – ikke altid lige ”stuerene”. Husker, at 

vi som unge og generte piger hadede at skulle passere dem, så vi 
tog tilløb og kørte i fuld fart forbi dem på vore cykler.

I det nordlige af de to stråtækte huse overfor havnen i nr. 387 
”Strandbo” boede der en ældre ingeniør og opfinder hr. Larsen, – 
også kaldet ”Onkel”. Mange af de halvstore drenge i Vedbæk havde 
stor glæde af hans kunnen. Begge mine brødre kom hos ham i hans 
værksted. Han havde en dejlig træbåd, der hed ”Hera”, og det var 
gennem ”Onkel”, at de begge blev interesserede i sejlsport. 

Engang lavede han en mini-udgave af ”Hera”. Den var en tro kopi 
af båden med lanterner, tovværk, små gulvspande, anker m. m., 
som jeg fik lov til at døbe under stor festivitas i Vedbæk Havn. 
Efter krigen tog han drengene med til Hven på weekend, hvor de 
fik stor glæde af hans sejlkunnen. Min bror fortæller, at drengene 
på disse ture skulle bede Fadervor om aftenen!

TRØRØDVEJ
Endelig kommer vi til udmundingen af Trørødvej, den sydligste vej 
i Vedbæk. På hjørnet af Strandvejen og Trørødvej står det ca. 100 år 
gamle vejskilt til ”Tryggerød”. Bogstaverne er røde på hvid 
baggrund og standeren er malet grøn.

Trørødvej Nr. 6 er Vedbæks ældste hus. Her boede der to ældre 
frøkener. Den ene hedfrøken Rist. Den anden kender man ikke 
navnet på, men hun var russisk baronesse, der kom til Danmark 
under Revolutionen. Lige bag ved deres hus i nr. 8 havde malerme-
ster Christian Blacke sit malerværksted. Lidt længere op ad vejen 
lå Vedbæk Skole, bygget i ca.1905.

Som den sidste ”butik” skal nævnes ”Hønseriet” på Henriksholms 
Allé. Her boede hr. og fru Madsen samt sønnen Jørgen. Mange 
Vedbæk-børn havde deres gang dér. Hønseriet blev revet ned i 
1969, da Forsvarskommandoen blev bygget, og som senere igen 
blev revet ned i 2012.

Fru Madsen solgte æg og slagtede gæs og ænder fra deres ”gårdbu-
tik”, en betegnelse, som er så almindelig i dag. Ofte cyklede fru 
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Madsen med sine æg og fjerkræ helt over til Nærum, bl.a. til min 
moster, sygeplejerske frk. Elvira Schrøder, der drev rekreations-
hjemmet ”Nærumvang” på Skodsborgvej nr. 234.

ANDRE HANDLENDE
Endelig var der også nogle handlende, der ikke havde egentlige 
butikker, men kørte rundt i området.

Hr. Larsen – med sønnen Erling – havde en lille vogn, så han 
kunne køre rundt til folk med brød fra Nærum Andelsbageri. 
Under krigen, hvor det var svært at få benzin, satte han en hest til 
at trække bagervognen! Ellers var det helt almindeligt, at man 
kunne få bragt morgenbrød ud fra den lokale bager. 

Ismejerimanden kørte rundt på cykel med de klare mælkeflasker 
(senere brune flasker og nu til sidst mælkekartoner) i store 
lærredsposer. Mælkeflaskerne blev stillet udenfor folks døre, og 
havde flaskerne stået udenfor i frostvejr, udvidede mælken sig og 
stod som en lille tap ovenpå flaskerne. Det kunne fuglene godt lide 
at nippe til. Da vi ikke havde køleskabe, var udbringningen af store 
krystal-is en vigtig del til husholdningen. Disse bar ismanden på et 
stykke læder over skulderen. Mener, at der også engang var en 
mejerimand, der kørte rundt til folk i hestevogn med de før omtalte 
krystal-is, og hvor husmødrene kom ud med kander og fade. Her 
havde man så mulighed for at købe en pægl mælk = 0,2315 liter, 4 
pægle = ca. 1 pot.

Så var der fiskemanden og rejemanden, som kørte rundt til folk om 
sommeren. Han havde en lille sang, der vist nok lød sådan på 
”Daisy”-melodien: 

Rejer, rejer, Roskilde rejer her. 
Ja, levende Roskilde rejer. 
o.s.v.

Til sidst skal nævnes ”Landligger-daleren”. Man sagde, at når 
landliggerne kom til Vedbæk ved forårstide, steg alle priser!

En lille, afsluttende anekdote om landliggerne: På stejlepladsen ved 
havnen stod engang et par af fiskerbrødrene Olsen. En landligger i 
fin støvfrakke og hat kommer forbi dem og på sit fine københavn-
ske siger han så: ”Er der ikke dejligt her i Vedbæk?” ”Joh,” svarer 
en af brødrene, ”Her er så dejligt, at vi bor her hele året rundt”! Og 
det er vi mange, der kan skrive under på.

Her ender så min byvandring! Tak for godt følgeskab! 
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Vedbæk før Hotel Marina

Luftfoto af Vedbæk havn omkring 1950

Hotelstien nr. 3
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En tur gennem en del af det forsvundne Vedbæk
En spadsertur gennem en del af det gamle Vedbæk medens mindes alt det, der i 
årene 1965-1970 er forsvundet.

Af Vedbæk’ere & Jørgen K. Andersen

Jeg har længe ønsket at spadsere en tur gennem en del af det gamle 
Vedbæk. Jeg tænker på alt det, der i årene 1965-1970 er forsvundet 
i forbindelse med opførelsen af hotel Marina og etableringen af de 
åbne fritliggende strandarealer langs Strandvejen fra havnens 
nordside frem til Larsensvej.

En efterårsdag 2015 blev jeg, efter samtaler med de mennesker der 
kunne fortælle mig noget, i stand til at gå turen.

Lad mig først præsentere dem, der har hjulpet mig med at foretage 
denne tur, hvor vi vil samle erindringer op og som med deres 
hukommelse og lokalkendskab er helt uundværlige. Nogle fakta om 
deres tilknytning til området og Vedbæk i det hele taget har jeg 
kort anført i et andet notat. Ledsagerne er: Arnt Henriksen, Bente 
og Flemming Andersen, Ani og Jørgen Andersen, Karen Margre-
the Andersen (Grethe), Bente Hansen, Søren Sørensen, Flemming 
Cohn, Inge Vibeke Meincke, Tom Olsen, Jørgen Kaj Andersen.

Den starter på hjørnet af Gøngehusvej (tidligere Engvej) og ad 
Hotelstien, frem til Olesvej, derfra til venstre frem til Strandvejen 
og videre mod nord til hjørnet af Larsensvej, dog med en helt 
uundværlig afstikker op ad Gøngehusvej til vores udgangspunkt.

Min idé til turen opstod da jeg kiggede nærmere på et luftfoto fra 
omkring 1950 omfattende stort set hele Vedbæk. Enhver kan i dag 
se dette foto ved at gå ind på hjemmesiden detgamlevedbek.dk 
under ”havnen”. Hvad der især faldt i øjnene var alt det forsvundne 
– så det var nærliggende at kalde turen ”Noget af det forsvundne 
Vedbæk”. Vores beskrivelse vil altså især omfatte alt det man kan 

se på luftfotoet og vil være læserens vigtigste hjælpemiddel på 
turen. 

Turens deltagere er med deres bidrag først og fremmest drevet af 
nostalgiske motiver. Vi vil gerne erindres om – men også gerne 
erindre det forsvundne og nogle af de mennesker og oplevelser, 
som kaldes frem på nethinden i løbet af vores tur.

En del af os er gamle nok til at kunne gå tilbage til slutningen af 
trediverne, begyndelsen af fyrrerne. Vi vil nok kunne dække herfra 
og helt frem til forandringernes afslutning omkring 1970. Vi er 
usikre omkring tidspunkter, og vil i vores snak på turen antages at 
”flashe” frem og tilbage, med ikke helt præcise årstal.

LAD OS STARTE TUREN
Hotelstien ligger stort set uberørt af de mange forandringer og 
første stop er naturligvis nr. 3, hvor Tom bor i dag. Det var her hans 
bedsteforældre og Anis forældre, Marie og Karl Olsen boede – Ani 
som eneste pige med fem brødre, herunder Toms far ”Maler-Ib”. 
Der er meget historie til det hus, og med til grunden dengang 
tilhørte fiskemarken på hjørnet af Olesvej, som idag er bebygget af 
parcelhuse. 

Et blik på listen over Vedbæk Håndværker- og Borgerforenings 
fuglekonger fortæller os, at Hugo, Ib og Tom har båret kæderne. 

Også overfor, i nr. 6, har der boet fuglekonger, nemlig mejerieejer 
Johs Schmidt, der drev ismejeriet på Stationsvej og sønnen malerme-
ster Jørgen Schmidt, var et af foreningens få æresmedlemmer.
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Vi kan ikke slutte turen på Hotelstien uden at mindes nogle 
sommerbeboere i nr. 4. En af datidens mest kendte og populære 
københavnerskikkelser, kapelmester Teddy Petersen, som bla. gav 
koncerter med underholdningsorkestrets i radioen og indbød til 
dans til taktstokken på Restaurant Wivex.

OLESVEJ FREM TIL STRANDVEJEN
På sydsiden ligger bl.a. muremester Chr. Brandstrups smukke 
bindingsværkshus i nr. 5, naturligvis bolig for familien Brandstrup, 
men især Bente H. husker også huset som bolig for vognmand 
Knud Skovgård med sønnen Henry og datteren Eva, som hun 
besøgte og legede med. Muremester Brandstrup, fuglekonge (1950) 
og æresmedlem, men for mange af os først og fremmest en markant 
skikkelse i bylivet, når han kom gående, aldrig cyklende, med 
cyklen ved sin side.

På Olesvejs nordside kan vi naturligvis helt fremme ved strandvejs-
krydset se den gamle hotelbygning – luftfotoet fra 1950 viser at der 
fra Olesvej var fuldt udsyn over et åbent areal ind til teatersalen og 
senere biografen, medens Marinas bygninger i dag fylder det hele.

VEDBÆK REVY
Der var i fyrrerne frem til 1960’erne revyer af enhver slags. Her 
huskes de professionelle med bl.a. Schiøler Linck, Preben Neer-
gård, Freddy Albeck, Lise Thomsen, Åse Ziegler. For de fastboen-
de var det især amatørforestillinger og tennisrevyer, man mindes 
bl.a med succesrige Inge Blik og Bukh Olsen. Bygningen blev fra 
omkring 1947 benyttet til biograf.

ENDELIG ER VI NÅET TIL STRANDVEJEN.
Vi ser først på ejendommene på vandsiden mod nord, frem til 
hjørnet på Larsensvej, og støtter os til det medbragte gamle 
luftfoto. Ejendommenes historie er indgående beskrevet både hos 
Sandfeld ”Søllerød som det var engang” og ”Strandvejen før og nu” 
v/Bo Bramsen.

Iskiosken betjent især af fru Madsen var stedet, hvor ungdommen 
samledes om aftenen. Herfra kunne man gå ned i hotellets 

Murermester Brandstrup ledsaget af fruen.

Biografen
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hyggelige strandhave med bl. a. et minigolfspil, der holdt årlige 
mesterskaber.

Nr. 360, der nu er væk, var i hvert fald en årrække det kommunale 
bibliotek samt havnefogedkontor – nogle mener også ejendommen i 
en periode var politistation med den sindige betjent Jørgensen, som 
med stor effektivitet kunne berolige gemytterne, især lørdag aften 
på hotel og kro. 

STRANDVEJEN NR. 362 OG ISKIOSK
I nr. 362 i dag ligger den italienske restaurant ”La Vela” men huset 
huskes for den lille Irmaforretning, hvor Jørgen Købmand med et 
grin husker mangeltiden under krigen, når han gik over gaden for 
at foretage indkøb af irma-emballeret smør o.l. til faderen Morten 
Andersens købmandsforretning og hvor Sv. Å. Nielsen (”Isniel-
sen”) drev cafeteria og byens mest velassorterede slikbutik. Sv. Å. 
Nielsen havde en fortid som bagersvend i hjemmebageriet hos 
Christine Andersen på den anden side af Strandvejen. Senere blev 

det også til ”Storms Cafeteria”, hvor Gretes far Jørgen (”Fyrens 
far”), en kort periode var involveret. Den italienske invasion i nr. 
362 begyndte i 80’erne først med Gaetano Ferraro og ”La Costa” 
og efterfølgende ”La Vela”.

Oprindelig blev hele nr. 362 benyttet som bolig. Bente H. husker at 
førstesalen en tid blev beboet af en familie Jacobsen, hvis søn John 
senere blev en af Vedbæks profiler, bl.a for det lokale fodboldhold 
sammen med Åge.

ENGVEJ
Arnt Henriksen var et halvt år gammel, da han og hans forældre 
Inge og Erik Blik i 1941 flyttede fra ”Længen” på Engvej nr. 6, til 
farfaderen Carl Wilhelm Henriksens hus i nr. 364 – en lidt aparte 
bygnings i vistnok tre dele bestående af cykelhandler samt 
fiskeforretning. Cykelhandler Jensen’s forretning, omfattede også 
badehusudlejning. Anis bror Ole, gift med Edith, købte ifølge Tom 
senere ejendommen og videre drev fiskeforretningen. 

Vedbækrevyen – Vibeke afbildet i et af de gamle revyprogrammer – sammen med datidige profiler som Steen Scherffenberg Møller, 
Mogens Blom, Bente H’s. Åge, Bente Ludvigsen og Else Birkved. 
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Strandvejen 366Strandvejen nr. 362 og iskiosken

Strandvejen 368

Tante Karen og Jens Harald Jørgen K er i en af svømmeringene Martine med forældre
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Ovenpå boede bl.a. Jutta og Erik Andersen. Sidstnævnte udgjorde 
sammen med broderen Knud, som vi senere møder på Engvej, et 
mindeværdigt ”brødrepar”på boldklubbens førstehold, hvor Jørgen 
K. nød at være med.

Arnt har en uhyggelig erindring om hvordan han som fireårig i 
dagene lidt før eller efter 4-5 maj 1945 under et toiletbesøg i 
ejendommen kælder fandt en grædende, formentlig deserteret, tysk 
soldat

STRANDVEJEN 366/368
Med nød og næppe undgik familien Eickoffs ejendom i nr. 366 at 
dele skæbne med andre ejendomme, da den i sidste øjeblik blev 
erklæret bevaringsværdig. Den pryder derfor stadig området og 
hjælper især Jørgen K, der tilbragte megen tid ved siden af hos 
tante Karen i nr. 368, til at huske dagene på stranden i 1940’erne 
med Eickoff-sønnerne Niels og Hans. Familien havde også et par 
tvillingedøtre. Jørgen K husker ikke at have været inde i huset, men 
i en artikel fra 1982 i ”Tidsskrift for Nordisk Etnologi og Folklori-
stik” med titlen ”Arbejdere, Næringsdrivende og Landliggere i 
Vedbæk” beskriver Jørgen Selmer huset indgående.

Huset har i en årrække været brugt af dykkerne og lystfiskerne, og 
fra 2016 været hjemsted for Vikingelauget, fortæller Tom.

Inden nedrivningen boede familien Wahl Hansen (”Skibsrederen”) 
i nr. 368. Tom gik i klasse med datteren Susanne. Når der var 
cykelløb på strandvejen husker Søren hvordan koryfæer som Kay 
Werner, Evan Klamer og Terruzzi standsede op for at hilse på den 
en del yngre flotte frue. Den kendte vedbækprofil Finn ”Landro” 
Hansen kom også i huset, hvor hans senere hustru Elli var ung pige. 
Inden Wahl-Hansen-tiden tilhørte ejendommen tante Karen. 
(Karen Jensen), der døde i 1953. Hun var enke efter fisker Harald 
Jensen, søn af den navnkundige Jens Mogensen (”den yngre”), der 
som Jørgen K.’s oldefar, er en væsentlig del af forklaringen på 
hvorfor Jørgen K er med på turen. Sommeraftener stod tante Karen 
altid ved 19-kilometer stenen og betragtede livet på Strandvejen 
ofte i snak med den 93-årige Sophie Johannessen, der boede 

overfor i villaen ”Annasminde”. Huset ud til Strandvejen var tante 
Karens vinterbolig, medens hun om sommeren flyttede ned til den 
mere nøjsomme bolig ved stranden og vinterhuset blev udlejet til 
landliggere, bl.a .børnelægen Preben Plum samt familierne 
Petersen og Folmer Jensen.

Tante Karen var især knyttet til Fiskerfamilien Johannes og Helga 
Jørgensen, Engvej 19, og der findes gode billeder, hvor den 5-6 
årige Jørgen K. står i vandkanten med den jævnaldrende Bent 
”Svensker” eller tante Karen sammen med broderen Jens ”brødtip-
per” Harald. Ani nævner, at hendes mor Maries mange spadseretu-
re rundt i området hyppigt omfattede et hyggeligt besøg hos tante 
Karen, som Ani klart husker. Arnt, der havde et godt venskab med 
fiskerfamilien Jørgensen ( ” men Helga skræmte børnene væk”),

STRANDVEJEN 370
Strandvejen 370 (Villa ”Merci”) tilhørte Martine Jensen, søster til 
Harald Jensen . Også denne ejendom blev udlejet til landliggere, 
hvoraf huskes Leslie Bolton, der senere købte ejendommen. I 
landliggerperioden tog Martine ophold i husets kælder . Der kunne 
være koldt!

Martine var en ivrig kortspiller, og hyppigt på besøg hos Marie og 
Karl Olsen, hvor drengene ”snød så vandet drev af hende”

Ved siden af Martines hus lå Teschstien, der førte ned til stranden. 
Her havde sadelmager Tesch en ejendom, hvor Vibeke ofte kom for 
at besøge veninden og med landliggeren Inge Pontoppidan,senere 
gift med Torben Blom.

ROSENHUSET
Næstsidste hus inden hjørnet på Larsensvej er ”Rosenhuset”,som 
har overlevet, oprindelig en landlig fiskerhusidyl, der senere blev 
butiksejendom og i dag konditori og cafeteria. Butikstiden var først 
med købmand Peter Andersen inden han flyttede sin forretning til 
hjørnet af Stationsvej og Olgasvej. Senere kom en af Morten 
Andersens ekspedienter, Evald Hansen til, og i dag husker mange 
købmandsforretningen, som Egon Mariagers familie drev, medens 
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de med to børn boede ovenpå i hyggelige men få m2, hvorfra man 
havde den skønnest tænkelige udsigt over det Øresund, hvor 
Vedbæk Badeanstalt engang havde fyldt op.

BADEANSTALTEN
Det er uklart, hvornår badeanstalten blev tvunget til at ophøre og 
forsvinde på grund af problemer med kloakudløbet. Sandfeld og 
Bramsen skriver det var i 1946, men langt de fleste af vores 
badende turdeltagere er sikre på at lukningen først fandt sted i 
50’erne. Nævnes må bademester Henry Larsen( med børnene 
Birgit, Gunnar og Eigil) først som ejer, senere som bestyrer af 
badeanstalten

Sidste hus på denne side er den nu nedrevne bygning, hvor Adolph 
Nielsen (”Røde Adolph”, men kun på grund af hårfarven i de unge 
år) havde sin manufakturforretning.. Ingen af os var vist kunder 
her. Vi husker sønnen, den flotte, velklædte Kjeld, og at der også en 
tid var en Schou-Epaforretning i en del af huset.

Inden nedrivningen var det Handelsbanken, der indrettede en filial 
i bygningen.

VEJEN TILBAGE AD STRANDVEJEN PÅ DEN ANDEN SIDE
Tom er født i ejendommen på det nordre hjørne af Larsensvej. Den 
havde måske også dengang nr. 409 på Strandvejen ligesom i dag, 
men det forekommer at bygningen og i hvert fald det tilhørende 
baghus må have været nr. 2 på Larsensvej. Udover Tom og familie 
boede her bl.a. Inga og Hugo Olsen (Anis bror også kendt som 
”Jarlen”) ved siden af ”Christian Barbers” frisørforretning.

Vi har ikke noget at fortælle om ejendommen på det andet hjørne 
(Strandvej 407) og når til endnu en nedreven længe, der måske 
dengang havde nr. 405 på Strandvejen lige før Kronborgkiosken og 
”Annasminde”. Af beboere her husker Tom, hjulpet af Arnt og Ani 
bl.a Flemming Vognmand og den bilgale Bernt, der udlejede biler, 
en tid sammen med Mogens Seneca Bang fra Trørødvej 4 og i 
øvrigt med Arnts ord ”følte sig et plan over os andre”

Badeanstalten

Adolph Nielsens forretning overfor Larsensvej

Rosenhuset
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En tredje person i huset kalder Tom den ”fine snedker med de alt 
for dyre huse”. Arnt hjælper med navnet Harry Madsen. Vibeke er 
sikker på, at familien Birkved med datteren Else boede i dette hus 
om sommeren

Ved synet af ”Kronborgkiosken” på luftfotoet dukker minderne op, 
især hos Vibeke og Flemming C, der jo begge har boet hos 
Jønssons i huset bagved. Her lå også villaen ”Annasminde”, som 
Sophie Johannessen boede i, medens hun handlede med konfekture 
og hjemmelavet is fra kiosken i forhaven . I den tid vi husker blev 
kiosken drevet af næste generation, ”hr. og fru Johannessen”.

Vi må over på den anden side af Engvej, hvor vi har ”det gule hus” 
Da Jørgen Købmand blev født i 1930 drev hans far Morten 
Andersen sin forretning her..Jørgen Købmand viser os et billede af 
Morten foran forretningen sammen med tre medarbejdere, hvoraf 
let genkendes Evald Hansen, senere ”Rosenhuset”og Anders Olsen, 
senere Pennehaveforretningen i Rungsted.

Efter nogle år flyttede forretningen hen foran hotellet, hvorom 
senere. I Mortens første lokaler i ”det gule hus” erindrer vi en lang 
årrække isenkræmmer Sonne Jensen.

Fra sin barndom og ungdom fortæller Jørgen Købmand om de glade 
dage med vennerne i Vedbæk Finn ”Landro” og Jørgen Bang. Han 
kom jævnligt i Finns hjem, pensionatet ”Landro” på Engvej, og deltog 
bl.a såvel i de mere ungdommelige og måske lidt berusende aktiviteter 
som i de mere spontane, litterære arrangementer, når en af pensionats-
gæsterne, forfatteren Thit Jensen læste højt af egne værker.

I det gule hus havde også slagter Flittner sin butik, et stykke op ad 
Engvej, mens Christine Andersen og Edle Malmsten ud mod 
Strandvejen drev henholdsvis ”Hjemmebageriet” og en gaveforret-
ning. Husker Jørgen K rigtigt, at en af bagerjomfruerne hed Vera 
og senere blev gift med fisker Ole Olsens søn Jens Peter Olsen.

Nogle få af os husker vel næste bygning, det ”Christiansminde”, 
der indtil midten af 50’erne var et yndet udflugtssted og restaurati-

on. Bente H. og hendes familie boede nogle år i 30’erne i baghuset. 
Søren husker familien Bang Carlsen fra samme baghus mange år 
senere med legekammeraterne, datteren, den flotte Anna, og 
sønnen, den senere filmmand Jon.

Haven foran den tilbagetrukne restaurationsbygning var hvert år 
hjemsted for en sommerfest med aktiviteter for børnene. Det er 
Jørgen K., der husker hyppige ”fiskedamsfangster”. Det var før 
digitaliseringen af forlystelsesmarkedet. Senere blev lokalerne en 
tid indrettet til politistation, passende nært urocentrene på hotellet 
og kroen. I 1961 faldt ”Christiansminde” som et af de første ofre 
for de pladskrævende moderniseringsplaner.

Morten Andersen og medarbejdere

Det gamle Christiansminde
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DET GAMLE CHRISTIANSMINDE
Man kan ikke rigtig på luftfotoet se indgangen fra Strandvejen, der 
førte ind til Vedbæk Kro, men de fleste kan huske den. Ani 
fortæller om iskiosken foran. Vi kan heller ikke med sikkerhed 
udpege selve krobygningen, men den var der! Alle er enige om, at 
kroen var stedet for det daværende ”Fiskerlejevedbæk” og knap så 
meget for ”Butiks- og Landliggervedbæk”.

Arnt, der er født i 1941, siger at han ikke husker meget om kroen, 
da den lukkede ned inden han blev 18. Vi synes der må være en 
masse gode historier fra kroen og benytter lejligheden til at 
efterlyse dem.

I Krogården bagved falder snakken på beboerne i de to bygninger. 
Bente H. husker en fisker ved navn Laurits (Rasmussen?), Kirsten 
og Per Juul Olsen samt hotellets tjener Bilhage i det ene hus. Tom, 
der også oplyser at ”dykkeren” (Erik, der ufrivilligt faldt i 
havnebassinet) boede i krogården, mener, at Pers bror Jens Juul må 
kunne fortælle meget mere. I et andet hus boede familien Nielsen. 
Faderen Ove arbejdede for Arnts farfar Carl Vilhelm.. Familien 
huskes især for de fem muntre og spillevende døtre Jonna, Birthe, 
Ina, Oda og Sally. Flemming A fortæller at han har besøgt Oda i 
Australien. Hende havde Jørgen K en svaghed for. Arnt gik i klasse 
med den yngste Sally. Både Arnt og Flemming husker også, at 
Skytteforeningen lå her.

Ved siden af indkørslen fra Strandvejen til kroen lå den ejendom, 
som Morten Andersen købte og indrettede sin nye købmandsforret-
ning efter at han flyttede fra ”den gule bygning”. Vibekes far var en 
af de faste kunder, og nød at få kredit hele sommeren, idet familien 
Meincke først hvert år ved juletid fik ”årsregningen”. Var det en 
praksis overfor alle eller begrænset til landliggere?

Da Morten Andersen nogle år senere solgte sin forretning til 
Walther Jensen og forlod Vedbæk, flyttede Jørgen Købmand og 
Ani, der i mellemtiden var blevet gift, med. I 1970 flyttede de 
tilbage til Vedbæk, hvor de fik en lejlighed i Andersen-familiens 
ejendom Vedbækhus på Stationsvej.

HOTELLET 
Flemming A. husker, hvordan han, der måske ikke var helt 
akcepteret i dele af det klassebevidste håndværker- og butiks- Ved-
bæk-næsten som Carl Alstrup i ”Manden på Risten” foran 
Wivex-stod udenfor hotellets vindue ind til fru Gudes danseskole 
og så de andre børn blive undervist. Dans var ikke noget for 
rullemandens søn, men han kunne dog komme hjem og vise den 
forbløffede Ove Bas nogle dansetrin.

Lørdagsaftenerne på hotellet var ugens højdepunkt. Bente A, der 
kom fra Springforbi fortæller om aftenerne i rytmeklubben og 
mindes særlig den aften hun blev dronning i klubben. Flemming A, 
der ellers kom meget på hotellet var der dog ikke den aften.

Som Jørgen K, men også i nogen grad Arnt husker det, var det 
byens to muntre fyre Finn ”Landro” og Jørgen Bang der prægede 
aftenerne, specielt danseorkestrets pauser, hvor Jørgen Bang, som 
spillede glimrende klaver, akkompagnerede Finn under protester 
fra restauratør Tschørning, men til stor fornøjelse for gæsterne, der 
i øvrigt her var et udsnit af alle befolkningsgrupper i byen .

Vi kan på luftfotoet se Sophie Johannesens nu forsvundne hus” 
Annasminde”, men ikke om det skal have et Engvejs- eller 
Strandvejsnummer. Det første nummer op ad Engvejs nordside 
(højre side) som giver kommentarer er Harald Jønssons hus i nr. 4, 
der heldigvis ligger her endnu. Her får Flemming C og Vibeke 
ordet, når de beskriver tiden som landliggere hos familien Jønsson.. 
Flemming og familien boede her i fyrrerne indtil flugten til Sverige 
i 1943, og Vibekes familie i en årrække fra 1944, først i stueetagen, 
senere på 1. sal, da det kneb med trapperne for de gamle Jønssons. 
Både Flemmings og Vibekes fotoalbums indeholder mindeværdige 
billeder fra tiden.

”Længen” i nr. 6 blev inden nummeret 6 kom på lågen vistnok blot 
kaldt ”fiskerhuset” på Engvej. På s. 233 hos Gunnar Sandfeld 
”Søllerød som det var engang” 5. samling er der et virkelig godt 
billede af denne del af Engvej i 1942. Det var ikke tøsedrenge, der 
boede her.
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Især Flemming A, og Bente der boede overfor i nr. 5 (senere i nr. 
9), men også Arnt, Søren fra nr. 9 og Grethe fra nr. 10 kan huske de 
ofte meget farverige personer, der boede her, bl. a ”Makrellen” med 
”Makrelungen” (”Jord-og Beton”)og ”skodsamleren”. Fiskevognen, 
som ”Makrellen ” kørte rundt i og solgte fisk fra, genkender man 
på billedet hos Sandfeld.

”Sorte Karl” (Jensen), der sprang ud som frihedskæmper d. 4 maj 
1945, boede her med kone og 4 børn (Vi får deres navne af Arnt: 
Ida,( der vistnok i dag bor i Skoleparken) Torben, Rolf og Leif) . 
Tom mener familien senere flyttede til nr. 10. Karl var vejmand og 
ifølge Søren den der ”holdt” Strandvejen helt frem til Strandmøllen 
bistået af Erik Vognmand ”Nilen”, der kørte lastbilen. Tom 
fortæller hvordan Karl benyttede fritiden til at skyde måger fra sin 
sejlbåd.

Vognmandsforretningen, der holdt til på arealerne bagved længen 
ud mod Larsensvej havde også hestevogne, og Søren kan huske 
synet af kusken Georg, når han kørte ud ad Engvej, med en vogn 
fyldt med affald, der blev ”dumpet” ude ved Caroline Mathildesti-
en. Tom har ofte taget Turen med Georg.

Vi bevæger os nu helt frem til det bevarede hus i nr. 10, hvor 
Grethe boede i en årrække sammen med sin mand Jørgen (”Fyrens 

far”). Huset med tilhørende baghus tilhørte Vognmand Nielsen. 
Grethe, der har en skarp hukommelse har bekræftet en række 
oplysninger om Engvejs mange ansigter, både indenfor og udenfor 
nr. 10, men hun fortæller at hun husker blandt husets beboere Erik 
Sørensen (”Admiralen”) og ”Proppen” (Keld). I baghuset boede 
”Skægmanden” og ”Pelslaurits”, der ifølge Arnt fik navnet, fordi 
han ”pelsede” roser, som han solgte på torvet. Navnene på 
dåbsattesterne kniber det undertiden med, men måske kan andre 
hjælpe.

Da vi når til hjørnet af Hotelstien kan Arnt ikke lade være med at 
pege på det lille hus lidt længere fremme i nr. 20. Det var et 
sommerhus tilhørende fru Bendtsen, men Arnt købte det og boede 
der i nogle år, indtil det blev solgt til Toms søn Jan, der senere 
solgte det til den nuværende ejer.

Inden vi tager fat på de enkelte ejendomme, er det værd at notere 
den trafikale udvikling fra Engvej til Gøngehusvej med Søren ords 
om at Engvej engang var byens bedste ”legevej” for alle børn i 
området. Jørgen K husker, hvordan han kunne ”spille land” pa 
grusbelægningen, og Søren husker de tilbagevendende halsbræk-
kende cykelløb for børnene ad Engvej og de tilsluttede veje Olesvej 
og Hotelstien. Ja, der var engang!!

Flemming C og Jønssons ”Længen” på Engvej nr. 6
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Vi har endnu huset i nr. 9 renoveret og smukt vedligeholdt af Søren 
efter hans tilbagekomst i år 2000, da hans mor Else var død. Det er 
naturligvis Søren, der bedst husker husets beboere fra barndom-
men. Der var 4 lejligheder i huset, 2 i stueetagen og 2 på 1 sal. 
Sørens far Don (”Kongen”) med familie boede i den ene stuelejlig-
hed, medens skomager Pedersen med de to døtre Edith og Ellen. 
Skomageren havde ikke langt til sit værksted, skuret, der lå på nr. 
5’s grund.

Sørens ord: ”Vi blev sendt i bad tre gange om ugen oppe på skolen” 
illustrerer, hvad man især manglede, men måske også datidens 
beskedne vandpriser.

Der var en vis samhørighed med nr. 7 (”Panoptikon”) . Det kunne 
på en sjov måde, men måske alligevel typisk for tidsånden, også ses 
af det hieraki, der kom til udtryk i beboernes mange tilnavne. Vi 
havde som nævnt i nr. 9 ”kongen” og naturligvis hans ”dronning” 
Else. I nr. 7 boede naturligvis ejeren ”greven” Carl Larsen, 
endvidere ”fyrsten” Helge Jønsson med Olga og ”adjudanten” den 
fodboldspillende Knud Andersen med Lizzie. Flemming A fra nr. 5 
og Bente flyttede også ind her og man husker endvidere Bukh og 
”Strit” som beboere.

Der var også en kort tid ”brød-larsen”, der beskrives som en så 
bedaget herre, at det næppe kunne være den brødkusk Larsen fra 
Nærum Andelsbageri, som bl.a Jørgen K klart husker, en bror til 
bl.a bademesteren Henry Larsen. Men ”brød-larsen” fra nr. 7 var 
også brødkusk og nogle af deltagerne mener, at han måske var de to 
andre Larsener’s far. Vi stiller spørgsmålet videre.

Mange af turens deltagere kunne fortælle om disse beboere, men 
ikke alle kunne huske ”grisebaronen”, der ”boede ovenpå toiletter-
ne”. Ani og Jørgen Købmand benægtede først hans eksistens, men 
Toms, Sørens, Bente H’s, Flemming A’s og Arnts mange kommen-
tarer får dem dog overbevist. Søren fortæller, at han hed Anthon og 
var hotelkarl på Strandmøllekroen, Tom husker at baronen senere 
flyttede over hos hans ”bedstefar” Karl Olsen (hvor også ”Villy 

med træbenet eller Villy Svingben” boede) og Arnt betegner straks 
”grisebaronen” som ”ham med filthatten”

Tilsidst er vi ved nr. 5 i rullemandens hus, hvor Flemming A 
voksede op hos sine adoptivforældre Ove (”Bas”) og Dagny 
Andersen. Ove og hans ”trehjuler” med vasketøj kunne man se 
overalt i byen. Han var en værdsat bas i sangforeningen. Et af hans 
elskede arbejdsområder var fodboldklubben, hvis tøj,baner og 
bolde han tog sig af. Man kunne se ham til alle hjemmekampene på 
sidelinien sammen med den ligeså engagerede og råbende formand 
trafikassistent Sophus Frandsen .

Flemming følte sig som barn lidt udenfor det sociale liv (se f. eks. 
hans oplevelse foran fru Gudes danseskole på hotellet) Flemming 
fortæller også, hvordan den jævnaldrende Kjeld Flittner ( søn af 
slagterforretningen ved siden af) ikke måtte lege med ham. Det 
forhindrede dog ikke ”landliggersnuderne” Jørgen K og Flemming 
C at acceptere ham som en god legekammerat på den gamle 
Engvej.

Flemmings bedste ven var nok Ani (og Marie, Anis Mor), som til 
deres fælles ”blå mandag” efter konfirmationen gjorde ham 
følgeskab til en oplevelsesrig dag i København. Han husker også 
med glæde skomager Petersens to døtre Edith og Marie. Skomage-
ren havde sit reparationsværksted i et skur beliggende på rulleman-
dens grund.

I nr. 5 boede også ”Gustav Post”, Gustav Pihl med sin familie.

Efter nedrivningen af nr. 5 fik Flemmings familie erstatningsboli-
gen ude i Plantagekrogen, hvor Flemming og Bente stadig bor.

Turen slutter og vi er langt om længe nået tilbage til Strandvejen 
med ”den gule bygning”, hvor senest Sonne Jensen drev sin 
isenkramforretning og Flittner havde sin slagterforretning, som 
blev afløst af en osteforretning, da Flittner flyttede over på 
Marievej.
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Selskab på Engvej

Rullemandens hus nr. 5 Ove Bas
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