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I denne bog fortsætter entusiasterne
fra Vedbæk med at samle en række fortællinger,
omkring det ”gamle Vedbæk” krydret med en
række billeder, fortrinsvis fra 1930 til 1970.
Endnu en gang tak til Kulturforvaltningen for råd
og støtte. Samt tak til Historisk Arkiv og private
entusiaster for lån af billeder.
Jørgen K. Andersen, Anne-Beate Sloth, Per Kaare Andersen,
Birgitte Bojsen-Møller og Flemming Cohn

Til Andreas Johansen,
som vi desværre mistede d. 28. oktober 2018, og uden
hvem disse udgivelser om det gamle Vedbæk aldrig var
blevet til noget.
Andreas, tak for dit lune smil, dit arbejde og din
begejstring, dit gode venskab.
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Langs Larsensvej
Af Jørgen K. Andersen
Jeg har nu i snart tre år forsøgt at få materiale fra husene i det
gamle Vedbæk, især i form af billeder og historier. Forsøgene har
bl.a. bestået i mere eller mindre personlige henvendelser til ejere og
beboere i de mange gamle ejendomme.
Selv om vi efterhånden har fået mange fortællinger lagt ind på
vores hjemmeside ”detgamlevedbek”, kan jeg ikke påstå, at meget
stammer fra mine personlige henvendelser.
Jeg synes stadig der må være en masse at fortælle fra de skønne
ældre villaer, f.eks. på Olgasvej og Marievej.

JENS HANSEN LARSEN
En særlig svaghed har jeg for Larsensvej. Alene navnet. Rundt
omkring har vi mange veje, hvor ”Larsen” er en del af navnet, men
ikke tilstrækkeligt til at identificere ophavsmanden. Der må ofte
noget mere til. F.eks. ”Buster Larsensvej” eller ”Doktor Larsensvej”. Men ikke i Vedbæk. Her forklarer ”Larsen” det hele, nemlig
historien om datidens ”Mads Skjern”, kroejer Jens Hansen Larsen,
der omkring 1878 begyndte at udstykke fra sin gård, og sørgede for
at Larsensvej blev opkaldt efter ham selv.
Fornylig foretog jeg en langsom spadseretur ad Larsensvej. Synet af
de mange snørklede, aldrende huse, der efter lokalplanen må være
bevaringsværdige og tillader bolig kombineret med håndværksvirksomed, samt fremkaldelsen for mit indre øje af de mange gamle
vedbækansigter, som jeg forbinder netop med Larsensvej, har fået
mig til at beslutte at forsøge en sidste appel, der måske kan generere
nyt materiale til vores lidt skrantende hjemmeside.
Kroejer, Jens Hansen Larsen
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Eller måske også... Larsensvej, vågn op!

APPELLEN VIL SKJULE SIG UNDER ET EKSPERIMENT
Jeg vil finde frem til så mange ejendomme som muligt, hvorom jeg
med billeder, navne, historier og sikkert mange små stikord kan få
gang i fortællelysten hos hjemmesidens læsere, hvoraf jeg håber
mange er nuværende eller tidligere beboere på Larsensvej.
Gennemgangen vil vise, at vi for mange ejendomme er uden
materiale, så vores opfordring til hjælp gælder stadig.

VI INTERESSERER OS SÆRLIGT FOR TIDEN CA. 1930-70
Jeg vil søge hjælp i nogle gamle vejlister, der måske kan give nogle
navne. Endvidere vil et kig på det kommunale bygningsarkiv, (hvortil
den digitale verden har lettet adgangen), måske give nogle fingerpeg.

Min søgen må forventes undertiden at fremkalde ansigter og
begivenheder, der ikke alene har forbindelse med Larsensvej, men
også til andre steder, tidspunkter og begivenheder i det gamle
Vedbæk. Det kan tvinge til ret store sidespring, der er uundgåelige
netop fordi så meget fra Larsensvej, trækker tråde til andre dele af
det gamle Vedbæks historie
Men i første omgang er det vigtigste at tre gamle beboere, nemlig
Grethe Andersen, Bente Hansen og Andreas Johansen har stillet
sig til rådighed med viden, erindringer og erfaring.

En kort præsentation:

GRETHE ANDERSEN

BENTE HANSEN

ANDREAS JOHANSEN

Grethe født 1937, kom i 1955 fra Skagen
til Vedbæk. I 1957 blev hun gift med
Jørgen. Familien flyttede i 1969 til
Larsensvej 10, hvor Grethe stadig bor.
Jørgen døde i 1985.

Bente født i 1931 var omkring 5 år, da
hun i 1930’erne kom til Vedbæk. Hendes
far gas-og vandmester Hans P. Olsen
købte efter nogle år ejendommen
Larsensvej 12, hvor Bente voksede op
indtil hun i 1950 blev gift med Aage, som
vi desværre ikke har mere.

Andreas født i 1947 er søn af Anne-Marie
og anlægsgartner Einer Johansen, der i
1958 købte Larsensvej 15. Efter forældrenes død overtog Andreas ejendommen,
indtil den i 2013 blev solgt. Andreas er
gift med Anne-Lise.
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Adolph Nielsen ved en af
Handels-og Håndværkerforeningens mange
sammenkomster, mens vi
gætter på at kødannelsen
foran forretningen skyldes
et af de halvårlige udsalg.

Badeanstalten for enden af Larsensvej.
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Det er lykkedes os at finde et luftfoto, der – set fra Øresund – viser
Adolph Nielsens ejendom og Rosenhuset. Vi synes at vinklen er så
spændende at billedet skal med.

LAD OS SÅ KOMME I GANG
Numrene begynder nede ved Strandvejen og vi starter med den
sydlige side. Ja vi går endda først udenfor numrene på Larsensvej
og over på vandsiden, hvor man synes, at adgangsvejen ned til
badeanstalten (se billede) dengang var en slags fortsættelse af
Larsensvej. Derfor vil vi gerne vise manufakturhandler Adolph
Nielsens ejendom, der inden nedrivningen vist nok engang i 80erne
også nåede at rumme lokaler for Handelsbanken.

det” af de nye bygningeri 3 a-e. Ligesom vi for fuldstændighedens
skyld har afbildet Castaña, der fremtræder uændret, men stadig
imponerende.

LARSENSVEJ NR. 1 FINDES IKKE
På den anden side af Strandvejen er hjørneejendommen på Larsensvejs sydside ikke vejens første nummer. Indgangspartiet på vejen
har nummer 407 (Strandvejen), og vi kan ikke finde Larsensvej 1 i
vejlister eller bygningsarkiv. Ejendommen fremtræder som en
herskabelig strandvejsvilla og synes lidt udenfor rammerne af
vores research.

VOGNMAND NIELSEN I NR. 3 OG 4
Nr. 3 var stedet, hvor vognmand Christian Nielsen havde sin plads
med stalde, garager, hestedrevne vogne mm. Her vil jeg undtagelsesvis samtidig gå over på den anden (nordlige) side, og i fortællingen inddrage den prægtige Villa Castaña, hvor vogmanden boede
med sin hustru og børnene Erik og Else.
Nr. 3 udgøres i dag af 3 a-e, nogle nyopførte beboelsesejendomme.
Selv om disse ejendomme ikke giver noget bidrag til den fortælling
vi går efter, vil vi gerne med nogle ”før” og ”efter”-billeder,
illustrere hvordan det var dengang og er nu. Vores hjælpemidler er
begrænsede. På ”førbilledet” (hentet fra vores luftfoto fra 50’erne)
vil den gamle vedbæk’er dog let genkende pladsen ikke alene med
garager og stalde, men også med det lille hus, hvor tømmerhandler
Lange boede. ”Efterbilledet” taler for sig selv.

VILLA CASTAÑA I NR. 4
Og på den anden side ser vi villa Castaña i nr. 4. Erik og Else blev
efter forældrenes død boende i nr. 4. Ved Elses død, som den
længstlevende, overgik det hele i mangel af arvinger og testamente
vistnok til det offentlige (Staten), og resultatet ser vi i ”efterbille-

Vi har fundet billeder af vognmandsparret Nielsen ved en festlighed på Vedbæk Hotel, af vognmanden med sin hestevogn, af Else
og Erik, af kusken Georg og endelig af Harry Madsen, der i en
årrække boede i Langes hus.
Det gamle Vedbæk
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NR. 5 A OG B

Kongelig
kapelmester
Georg Høeberg,
gift med Axel
Petersens datter
Gerda.

I dag fremtræder huset opdelt i A og B. 5 A, som ligner et hus
opført i 1960’erne’s parcelhusboom, ser vi bort fra, mens vi i
bygningsarkivet kan læse om bygningen på det nuværende 5 B helt
tilbage til begyndelsen af 1900-tallet. Det fremgår her, at ejendommen dengang hed ” Fagerbo” og tilhørte Kaffegrosserer Axel Petersen. Vi ved fra vore studier af en anden Vedbækejendom, nemlig
Solhuset på Fredensvej nr. 7, at Axel Petersens datter Gerda i 1900
blev gift med kongelig kapelmester Georg Høeberg, og at dette
unge ægtepar de første 10 år også boede i 5B, inden de slog sig ned
på Fredensvej.
Nr. 5 A og B, også dengang kaldt ”Fagerbo”
Om 5 B fortæller iøvrigt de gamle vejlister, at grosserer L. Grün
boede her i 40’erne og 50’erne. Vores ekspert Bente Hansen er helt
sikker på, at Grüns var landliggere. Vi er nogle, der fra tennisklubben tydeligt husker den talentfulde Erik Grün. Var det mon en søn?
Her er en opgave for interesserede læsere.

HVEM HAR HISTORIERNE OM NR. 7

Larsensvej Nr. 7

Marius Hansen,
også kaldet ”Skæg”.

Der er ikke meget hjælp at hente i ekspertenes langtidshukommelse
før 1970. De mest fremtrædende navne fra vejlister og bygningsarkiv, gartner K.V. Larsen og Klaus Dahlgård, siger ikke rigtig noget.
En oplysning fra en af listerne om frisøren T. H. Hansen fremkalder først en spontan bemærkning om ”at det i hvert fald ikke var
Christian barber med forretning fra nr. 2, og bopæl i Nyvang”, men
Bente kan dog pludselig komme i tanke om frisør Hansen i nr. 7,
der havde forretning i Trørød. Dette billede af huset kan måske
hjælpe læsere til at fortælle noget mere.

MARIUS ”SKÆG” HANSEN I NR. 9
Gamle medlemmer af Vedbæk Sejlklub vil huske, at dette hus i
1950’erne blev beboet af en markant profil, formentlig tilflytter fra
Fyn – der sammen med måske mere kendte ansigter som Christian
Eiberg og Hans Schrøder, var en af hovedmændene bag sejlklubbens
stiftelse. Navnet er Marius Hansen, nok bedre kendt som ”Skæg”, og
formentlig identisk med Frugtavler A.M. Hansen, som vi kan finde i
vejlisterne fra 1954. Peter Schmidt fra nr. 19 husker hvordan hans
familie hver sommer fik en tur til Hven med ”Skæg”s båd.
8
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I vejlisterne figurerer for nr. 9 også navnet handelsgartner F. H.
Jensen, som Bente mener havde en forretning i Rosenhuset. Er der
mon nogen, der kan fortælle mere herom? Per Kaare husker at Hr.
Jensen havde naboforretningen til hans fars forretning. Udmærkede
sig ved at have noget så sjældent dengang, som en kombineret
person og varevogn.

NR. 11 A OG B
Nr. 11, I dag opdelt i 11 A og 11 B, hvoraf sidstnævnte er en
ejendom formentlig opført efter 1970 og derfor ikke så interessant.
Anderledes med 11 A. Bygningsarkivet afslører at huset i 1942 blev
ramt af en voldsom brand, der krævede genopbygning af tagetagen.
Der er i forbindelse med opdelingen i A og B sket så store forandringer, at vi må efterlyse billeder af det gamle 11 til brug for ”før
og efter”. Vi husker og bygningsarkivet bekræfter, at nr. 11 i
50’erne tilhørte gartnerfamilien Thomsen med navnene enkefru M.
K. Thomsen, gartner Niels Thomsen og kontorist frk. B.S.
Thomsen. Kan man mon få billeder og historier? Vores lattermilde
ekspert Andreas har spontant slynget nogle stikord ud om beboerne
i ejendommen (”blå kartofler”), men endnu ikke noget der
yderligere kan fæstnes til papiret. Er der mon nogen, der kan
hjælpe?

Badeanstalten

Skolebilleder af
Eigil og Gunnar.

BESTYREREN AF DEN BLÅ BADEANSTALT I NR. 13
Tilbage i 40’erne og 50’erne var det her bademester Henry Larsen
og hustru boede med børnene Eigil, Birgit og Gunnar. Bademesteren var først ejer senere bestyrer af den blå badeanstalt, der hvert år
dominerede strandbilledet, når den var blevet opført i Øresund ud
for Larsensvejs udmunding i Strandvejen.
Også andre medlemmer af Larsen-familien satte deres præg på
dagliglivet i Vedbæk. Således Henrys to brødre, Hans, der var
brødkusk på Nærum Andelsbageri og Carl, medstifter af, og
formand for Vedbæk Boldklub, far til fodbold og golfkoryfæet
Jørgen Frigast Larsen. Vi henviser til historierne på vores hjemmeside ”Engvej” og ”Fodboldkarrierer”.

4 generationer: Christen,Henry, Eigil
og?

Det gamle Vedbæk
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NR. 15 – FRA ”ELMELY” TIL ”COTTAGEN”
Hvis man går ind i bygningsarkivet vil man i 1896 finde en
vellignende tegning af det hus, som står der i dag. Dengang var det
skrædder H. C. Jensen, der byggede. Huset hed tidligere ”Elmely”.
I dag er det navnet ”Cottagen”, der ses på facaden. Murermester
Ivar Hvalsøe en af Larsensvejs mange fuglekonger, fulgte efter
skrædder Jensen, indtil Andreas’ far anlægsgartner Einar Johansen
og familie kom til i 1958. Andreas husker, hvordan han i forbindelse med overtagelsen efter Hvalsøe fandt mange spændende ting på
loftet efterladt af sælgeren. Bl.a overdådigt julepynt, der hvert år
fandt vejen til det traditionsrige juletræ på hotellet . Endvidere en
fagforeningsfane, der blev overgivet til og vakte glæde hos den
lokale fagforening ved den nye formand murermester Chr. Olsen.
Andreas er overbevist om at lignende rekognosceringer på andre
gamle lofter på Larsensvej vil kunne give gode resultater, så vi
giver opfordringen videre.
Andreas, der nu for alvor er på hjemmebane, fortæller fra barndommen om de tre legekammerater, der også hed Johansen, boende
ovre i nr. 10.

Vejfesterne, der fyldte hele vejbanen, var årets store begivenhed.
Og er det stadig .Der må da findes billeder herfra!! Om ikke andet
vil vi prøve at få noget om vejfesterne som de holdes i dag. Jo, der
er stadig liv i Larsensvej. Denne invitation til årets vejfest er det
sikre vidnesbyrd.

NR. 17, VEJENS UDLEJNINGS-OG ETAGEEJENDOM
Etageejendommen Nr. 17 med sin udlejning, er ikke rigtig typisk
Larsensvej med 6-7 lejligheder placeret i 17 A og 17 B, opført i
1919 af cykelhandler I P Andersen (Sv Ottos far ) senere overtaget
af enken fru K Andersen og datteren fru Bryde Lund. Blandt
efterfølgere finder vi håndværksmestrene Næsby Petersen og Chr.
Olsen . Af de mange lejere på vejlisterne husker vi især vejmand
Baas, hans datter Karen og enkefru Adser.
Måske kan vi få flere billeder fra fru Tang Holbek, barnebarn af I P
Andersen. Vi mener der må være meget mere at fortælle om de
mange, der i årenes løb har frekventeret denne ejendoms boliger,
og vi er virkelig flove over det dårlige resultat for denne skattekiste.

Invitation fra en af
Larsensvej’s talrige
vejfester. Billeder fra
disse af ældre dato
ville være meget
interessante at se.

Murermester Ivar Hvalsøe.

Andreas’ far og mor
anlægsgartner Einar og
Anne-Marie Johansen.
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HVORDAN SÅ VEJMAND BAAS
UD? HAVDE HAN SKÆG? VI
HAR FUNDET NOGLE BILLEDER. KAN NOGEN HJÆLPE OS?
HVEM ER DET PÅ DISSE
BILLEDER?

Sven Otto´s far og mor som unge – og som lidt ældre

Det gamle Vedbæk
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Skovløber Peter Larsen, familiefoto på den gamle skovløberjord

Nybygget hus i 1883

NR. 19, KØBT OG BETALT FOR 2.500 KR. I 1881

til Lars Petersen fra en af håndværkerne tømmersvend Emil
Sørensen (”Tillykke med dit slot”) Vi opfordrer andre renoverende
Larsensvejsejere til at kigge efter lignende fund.

Den nuværende ejer Peter Bojsen Schmidt har inviteret os indenfor.
Det er ikke første gang vi støder på Peters navn i vor færden langs
Larsensvej. Som arkitekt har han tit hjulpet husejere i byggesager,
der er omtalt i bygningsarkivet.
Nr. 19 er en yderst spændende ejendom, og Peter er villig til at
fortælle og dokumentere.
Peters vedbæktavle går langt tilbage, og Peters entusiasme og
fortællelyst kan let få os til at glemme relevans og begrænsning,
men vi tror på vore læseres interesse udover det vi er kommet for.
Peters tipoldefar var skovløber Peter Larsen, som vi ser her i en
familiegruppe fotograferet på den gamle skovløberjord, beliggende
hvor vi i dag finder den gamle Vedbæk Skole på Trørødvej.
I 1881 købte Peter Larsens søn, Lars Petersen, (Peters oldefar) af
kromand Jens Hansen Larsen den ubebyggede grund, der i dag har
adressen Larsensvej 19. Prisen var 2500 kr. Huset som vi ser på det
gamle billede med datering dengang blev færdigbygget i1883. Da
Peter fornylig renoverede huset fandt han under det øverste
trappetrin til 1. sal en i maj 1881 håndskrevet lykønskningshilsen
12
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I 1934 solgte Lars Petersen ejendommen til sønnen tømrermester
Carl Petersen bl.a. på vilkår,at Lars Petersen kunne blive boende i
et samtidig opført anneks. Carl P. var en af områdets større
håndværks-og bygmestre, bl.a i et tæt samarbejde med murermester Chr. Brandstrup. De to ser vi her på cykel foran nr. 19.
Carl P blev ved ægteskabet med Emilie, datter af fisker Peter Olsen,
gift ind i lokalsamfundets største fiskerfamilie. Emilies og Carls
datter Bodil giftede sig med Preben Schmidt (Ging), og parret fik i
1945 sønnen Peter, vores vært og fortæller. Peters far Ging tilhørte
en anden af byens kendte familier, idet hans far var mejeriejer
Johannes Schmidt. Hvem husker ikke mejeriet på Stationsvej?
Bodil og Ging blev indtil ca 1956 boende i nr. 19 med børnene
Peter og Charlotte. Peters historie er fyldt med minder fra denne
barndom med bedsteforældrene Emilie og Carl P. Vi får billeder af
Peter med sin elskede cykel og af de to søskende på havebænken.

Carl P.

Lars P. som aftægtsbruger med
et af børnebørnene (Bodil eller
Ruth?)

Johannes Schmidt og mejeriet på stationsvej

Carl P. og muremester Chr. Brandstrup på
cykel foan nr. 19

Bodil og Preben
Schmidt (Ging)

Peter med sin elskede cykel og to søskende på havebænken

Omkring 1965 kom Peter tilbage til Vedbæk og Larsensvej 19. Han
flyttede ind i annekset og blev i 1968 gift med Birgitte Michelsen

Engvej, tegnet af Peter på arkitektskolen
Det gamle Vedbæk
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Et særligt billede har Peter i sit hoved af kusken Georgs daglige tur
med vognmand Chr Nielsens hestevogn op ad Larsensvej til
græsning ved Maglemosevej (nu Gøngehusvej), hvilket uundgåeligt
resulterede i ”efterladenskaber”, som mormor Emilie måtte fjerne.
Af kammerater, herunder fra Vedbæk Skole, nævner Peter
Bukefalosejerens søn Jens Wahl Hansen, Søren Dons, Sonja Pihl,
der alle betegnes som hørende til det bedre borgerskab, men også
de mere ”rigtige” vedbæk’ere, som Andreas fra nr. 15, og fiskerbørnene Peter H. og Jens Harald Jørgensen fra Engvej nr. 19. Larsensvej 19 går helt ud til Engvej (nu Gøngehusvej). Da Peter mange år
senere søgte ind på Arkitektskolen tegnede han en profil af Engvej.
Den må med her. For gamle vedbæk’ere er det let genkendeligt
Peters og Birgittes søn flankeret af sine oldeforældre Johannes
Schmidt og Carl Petersen er den korte version af ejendommens og
familiens historie

Omkring 1965 kom Peter tilbage til Vedbæk og Larsensvej 19. Han
flyttede ind i annekset og blev i 1968 gift med Birgitte Michelsen. I
1973 købte han nr. 19 af sin morfar for 305000 kr., heraf 80000
kontant. Han benyttede straks lejligheden til at bygge gården om
med chaussésten fra den gamle Helsingørvej som var smidt på
marken bag ved fodboldbanen.
Den lange version slutter vi med dette billede af medlemmerne af
et tidligere sogneråd i Søllerød. Peter er meget stolt af sine og
familiens aner, og beder os medtage dette billede, hvor man kan
finde tre oldefædre, nemlig Lars Petersen, Peter Jensen (Johannes
Schmidts svigerfar) og Birgittes oldefar Carl Michelsen. Vi
imødekommer gerne ønsket med indtrykket af , at der manglede
noget dengang. Hvad det var overlader vi til læseren at reflektere
over.

NR.21,23,25
Sognerådet i Søllerød – med tre oldefædre, nemlig Lars Petersen,
Peter Jensen (Johannes Schmidts svigerfar) og Birgittes oldefar
Carl Michelsen.
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Vi begiver os videre til Nr.21,23,25. Vi tager i første omgang de tre
ejendomme under eet. Man vil straks forstå hvorfor.
I dag fremtræder nr. 21 fysisk som beliggende på hjørnet af
Larsensvej og Vedbæk Stationsvej og giver indtryk af, at her slutter
Larsensvej.

Nr. 21 på hjørnet af Larsensvej
og Stationsvej idag og luftfoto
der viser de tre ejendomme.

Ole som 20-årig og Ole i dag,
taget under et besøg i Vedbæk i
år.

Nr. 25 før og efter

Vi synes det hører med her, at
vise-ganske vist set fra Gøngehusvej øst herfor- den gamle
viadukt, som blev udskiftet
samtidig med , at Jernbanevej
ophørte med at eksistere både af
navn og af gavn.
Da deltagerne på vores eksperthold var unge, var nr. 21 det
trediesidste hus på Larsensvejs sydside og efterfulgtes af nr. 23 og
25, idet sidstnævnte ejendom lå på hjørnet af Larsensvej og den nu
nedlagte Jernbanevej . Også her kan et udklip fra vores oversigtsbillede hjælpe os ved ovenfor at vise den samlede placering af de
tre ejendomme inden ændringen af vejføringen fra Jernbanevej til
Vedbæk Stationsvej, der fandt sted vistnok i slutningen af 70’erne .
Læg mærke til den gamle Jernbanevej. Den ændrede vejføring
betød, at nr. 23 måtte lade livet og blev nedrevet og at nr. 25 er
blevet isoleret på den anden side af Vedbæk Stationsvej, men stadig
har adresse som en del af Larsensvej.

DIREKTØR ERIK NYHOLM I NR. 21
Hvis vi kigger på de tre ejendomme hver for sig er der ikke meget
at fotælle om det nedrevne hus i nr. 23. For nr. 21 giver vejlisterne
fra 40’erne og 50’erne os navnet direktør Erik Nyholm. Så husker
man pludselig, at familien Nyholm, der tidligere havde boet på

Fredheimsvej og Vedbæk Strandvej, havde tre børn: Lilli, Ole og
Bente. Og med vanlig energi er det lykkedes os at finde frem til
sønnen Ole, der nu bor i Hellerup. Vi har haft nogle hyggelige
samtaler med Ole og lånt nogle billeder fra hans album.
I øvrigt synes vi ikke det er nødvendigt at kommentere billederne,
måske lige bortset fra direktør Nyholms BMW, der må have vakt
opsigt og beundring blandt Larsenvejs øvrige daværende beboere. I
dag er det næppe et særsyn på vejen.
Ole beskriver ferierne således:”Om formiddagen tennisklubben og
tennis, om eftermiddagen badeanstalten, først på aftenen havnen,
senere på ny tennisklubben, denne gang mere socialt og ofte til
langt ud på natten”
En beskrivelse, der ikke ligger langt fra Ole Wivels fortælling om
sin Vedbækungdom i ”Tranedans”
Det gamle Vedbæk
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Det nyholmske miljø var nok ikke typisk for Larsensvej dengang.
Men vi ser at familien blev integreret. Hanne Madsen, fiskerdatteren overfor i nr. 26 blev bedste legekammerat med Oles søster
Bente, og i dag ses Ole og Hanne stadig.

LIDT MERE OM NR. 25 OG DE DAVÆRENDE BEBOERE

Larsensvej nr. 21

I vejlisterne støder vi i 40’erne og 50’erne på havnefoged og
forfatter Knud Andersen med den kendte profil omfattende pibe og
baret og et CV, der ikke behøver nærmere præsentation samt
hustruen Kirsten Gjørup, en af byens mest benyttede spillelærerinder, måske i hård konkurrence med Ellen Storm på Olgasvej. I
ejendommen boede også de formentlig mest benyttede syersker i
det borgerlige Vedbæk Fru O Sønder og datteren Gerda Sønder.
Ejendommens ejer var anlægsgartner, oprindelig kirkegårdsgraver
Skovlund, af hvem vi mener at have fundet et billede klippet fra
fugleskydningen , hvor den gamle urmager Lenzing blev konge.

Gerda Sønder

Direktør Nyholms kone og BMW
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Skovlund

Vi bevæger os nu over på Larsensvejs nordside og starter med

NR.28 OPFØRT I 1922
Huset her blev efter bygningsarkivet opført i 1922 af postbud Carl
Nielsen, der selvfølgelig med de mange daglige udbringninger må
have været et kendt ansigt i byen. Der må da være billeder! Vi har
forgæves forhørt os hos tidligere ansatte på Vedbæk Posthus. Vi
gentager hermed opfordringen!
Nr. 28 ligger i dag ligger klart på hjørnet af Vedbæk Stationsvej.
Også inden den nye vejføring var nr. 28 det sidste hus på Larsensvejs nordside. Et blik på det gamle oversigtskort før den ændrede
vejføring viser, hvordan nr. 28 havde en sådan placering at den med
nød og næppe kunne undgå samme skæbne som nr. 23 på sydsiden,
men der må have været nerver på dengang!

NR. 26
Dette er først og fremmest ejendommen kendt som stedet, hvor
skodsborgfiskerne Madsen med Carl og hus tru Anna Sofie i
spidsen slog sig ned tidligt i fyrrerne med børnene Preben (f. 1933)
og Hanne (f. 1936) Under vor vandring gennem Vedbæk har vi
også fundet ud af, at Prebens og Hannes kusine, som Hanne ikke
rigtig husker, Kirsten Jensen(f. 1927), har tilbragt sine første
barndomsår i nr. 26 som datter af Carls søster Ingeborg, der blev
gift med Vilhelm Krogh Andersen. På vor hjemmeside kan man
finde mere om Kirstens historie og mange billeder af nr. 26 under
titlen ”Fredensvej”,”Kirstens historie”
Hanne, som vi har fundet i hendes hyggelige bopæl i Hørsholm,
fortæller over en kop kaffe, at der i kælderen i nr. 26 boede en
anden familie Madsen (Svend, Tilka og datteren Åse). Resten af
huset blev benyttet af hendes familie, men om sommeren blev
halvdelen af førstesalen udlejet til landliggere.

Hanne i dag, Hannes mor Anna
Sophie på trappe med sin mor, den
unge Hanne
Unge Preben
Carl og Preben

Hun taler meget om ”de fine”, f.eks familien Krogh Andersen, der
kom fra Jægersborg og familien Nyholm i nr. 21 samt andre boende
andetsteds. Hun var jo ”kun” ”fiskerdatter! Det lille kompleks har
hun lykkeligvis for længst skrottet!

Kirsten på nr. 26’s samme trappe
Hanne fra kælderen

Det gamle Vedbæk
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Ellen Jensen der her
ses (i midten)

NR. 24, DEN LOKALE SYGEKASSE
Herfra huskes Viggo Seindal og hans søn ejendomsmægler Ole
Seindal

mangeårig lejer Ellen Jensen der her ses (i midten) fotograferet i
den for længst nedlagte osteforretning på Stationsvej.

NR. 20, SOMMERBOLIG FOR OBERSTLØJTNANT SWANE
Stedet blev dog først og fremmest kendt af mange Vedbæk’ere,
fordi det var her man henvendte sig som medlem af den lokale
sygekasse, der havde sit kontor her, oftest betjent af den senere
fagforeningsleder og socialdemokrat Hans Jørgen Jensen
En fra vores ekspertgruppe siger spontant, at her boede ”Ti
minutter i to”. Kan nogen mon uddybe?
Der bliver lidt mere stille i vores ekspertgruppe når vi kigger på de
næste ejendomme på nordsiden, og det hjælper ikke rigtigt med
stikord fra vejlister og bygningsarkiv.

Bente kan huske, at her lå en sommerbolig for oberstløjtnant Swane
Lund, der figurerer på vejlisterne fra 1944 og 1954, hvorefter vi har
tandlæge Kamp og hans i 1971 opførte Trelleborg-hus, en byggesag, der efter bygningsarkivet affødte en del naboreaktioner, men
altså ikke i dag noget som vores eksperter kan uddybe.

NR.18
Navnet Rønnow , som ustandselig går igen i bygningsarkiv og på
vejlister i de år vi interesserer os for, må da indeholde noget vi kan
bruge.? Men nej! Måske er der læsere!

NR. 16
NR. 22, HONNING-LARSEN
Spændende i bygningsarkivet at læse om Portør Hansens problemer, da han i 1899 lod denne ejendom opføre, men desværre ikke
relevant for formålet med vores historie. Af navne fra vores periode
(1930-70) fremkalder kun navnet Larsen en reaktion fra Bente, der
siger ”hun blev kaldt Honning-Larsen” . Kommentarer hertil er
velkomne. Øvrige navne fra listen som radiotekniker A.E. Hansen,
murersvend Valkjær og salgschef Lindner siger ikke noget.
Vor nidkære ekspert Andreas har dog fremskaffet et billede af en
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Pigerne på Larsensvej i trediverne og fyrrerne husker mange
legekammerater, men hyppigst dukker et ansigt fra nr. 16 op:
Torsten, som var vistnok det yngste medlem af familien Lassen,
der prægede livet på Larsensvej med grosserer Kaj Lassen og
hustru Emmy i spidsen. Det er lykkedes at få fat i et familiebillede
og to fotos af ægteparret. Billedet af huset har vi taget på vores tur
rundt.
Et senere markant navn er redaktør Kjeld Rask Therkildsen fra
tresserne. Vi har søgt at google os til et billede, men forgæves.

Larsensvej
16 i nutiden

NR. 14, KØBMANDSHUS
Vort formål med at slå op i byggearkiv og vejlister er bl.a. at finde
nogle navne, der kan appellere til vore læsere og skabe interesse
omkring vort projekt. Det har for nr. 14’s vedkommende givet os
navnene Købmand Peter Andersen omkring 1937-40 og Købmand
Robert Hansen Larsen (fra vejlisterne) omkring 1944.
Peter Andersen, som vi her har et billede af taget på Larsensvej,
drev først sin forretning fra Rosenhuset på Strandvejen, mens den
gamle kromands søn Robert Hansen Larsen havde den gamle
købmandsforretning på hjørnet af Stationsvej og Olgasvej hvor han
boede på 1 sal. I forbindelse med Peter Andersens overtagelse af
forretning og lejlighed på Stationsvej har Robert Hansen Larsen
overtaget boligen på Larsensvej, men hans navn fremgår kun af
vejlisterne, ikke af bygningsarkivet.
Peter Andersens børn Jytte og Per Kaare har skaffet os nogle flere
billeder, herunder de to i barnevogn med deres mor samt nogle
mere genkendelige fotos af de to søskende.

Famillien Lassen´s i nr. 16

Robert Hansen Larsen og den
gamle købmandsforretning på
hjørnet af Stationsvej og
Olgasvej
Købmand Peter
Andersen fra nr.
14, hans kone og
to børn, Jytte og
Per Kaare.

Nr. 14 har tilsyneladende ifølge bygningsarkivet været opdelt i a og
b, og Per Kaare husker, at der var et hus bagved det bestående.
Hvem boede her?
Vi er nu nået til nogle ejendomme hvor 2 i vores ekspertgruppe er
direkte involveret. Først
Det gamle Vedbæk
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nr. 12 dengang med Agnete og
Hans P. Olsen
Ove og Birgit Arentoft med Bente
med Bente som konfirmand

NR. 12, BENTES BARNDOMSHJEM
Bentes Barndomshjem købt af faderen gas-og vandmester Hans P
Olsen i slutningen af trediverne. Sælger var grosserer Kaj Lassen,
der flyttede hen i nr. 16. I bygningsarkivet kan vi se, at ejendommen har tilhørt grosserer Emil Lassen.
Har ejendommen tilhørt lassenfamilien flere generationer tilbage?
Bente husker som sine legekammerater på vejen især Birgit
Arentoft fra nr. 6 og Lilli Nyholm fra nr. 21

NR. 10, OPFØRT I 1900
Tilhører i dag Grethe. Ejendommen,der blev opført i 1900, er fysisk
delt op i 10 A og 10 B. Det historiske billede her fra rejsegildet viser
10 B. Vejlisterne har ikke denne opdeling, men de svirrer med navne
, fortrinsvis lejere, der måske kan sætte noget i gang. Der har således
engang boet en familie Brandstrup med 4 børn. Faderen var vistnok
elektriker. Andreas nævner tre drenge som han legede med. Hed de
Johansen? Han har fundet et billede af en af drengene. Den gamle
fiskerfamilie Adser er også repræsenteret.
Vi må heller ikke glemme, at en anden af byens stærkt benyttede
syersker Karen Mortensen og hendes mor har boet i B-bygningen
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Rejsegilde, 10B

Grethe og hendes famille

nogle år i trediverne, inden hun for alvor slog sin forretning op fra
”Vedbækhus”. Se om dette på hjemmesiden, fortællingen om Per
Mortensen.
Og så lidt om Grethe og hendes familie. Grethe ankom til Vedbæk
fra Jylland i 1955 sammen med veninden Viola. Grethe fortæller,
hvordan ”faster”( Fisker Karl Olsens hustru Marie) hjalp hende til
jobs hos slagter Flittner og lrs.Jørgen Berthelsen. Efter at have boet
forskellige steder (herunder 10 år på Engvej) flyttede Grethe og
Jørgen, med hvem hun var blevet gift i 1957, ind i Larsensvej nr.
10, først som lejere hos Aksel Andersen, efter hvis død Jørgen
købte ejendommen.
Jørgen, der døde i 1985 og Grethe har med deres udadvendte og
glade væsen med mange aktiviteter ydet deres
bidrag til glæde for mange i Vedbæk. Tre børn (Niels, Trine og
Finn (”Fyren”)) og børnebørn og 5 oldebørn er det også blevet til. I
det miljø, hvor de færdedes, hed Jørgen aldrig andet end ”fyrens
far” og i boldklubbens oldboysafdeling vil man altid huske den
periode, hvor man hver måned i klublokalerne afholdt ”fyrens fars
fødselsdag” med højt smørrebrød leveret fra Grethes køkken på
Larsensvej og formentlig selv medbragte drikkevarer.

Malerfamilierne Arentofts

Knud og Erik, Christian”barber”, Hugo og Inga. Tom og hans far Ib

NR.8, FRA NØKLEBY TIL CARLSEN
I generationene fra ca 1920 til ca 1970 har der stået Nøkleby på
døren af denne sommerbolig, indtil sejlmager Tom Carlsen overtog.
Kan disse mange år som landligger blandt overvejende fastboende
virkelig være gået i glemmebogen hos de tilbageværende?

NR. 6
Ejendommen, der huskes som malerfamilierne Arentofts bolig og
tilholdssted, først Andreas Arentoft, derefter sønnen Frode med
hustru Else og børn Ove og Birgit, der ikke havde langt at flytte fra
hjørnet af Marievej og Stien. Vi har de tre generationer afbildet her
til Birgits konfirmation.

I Bygningsarkivet fra 1929 genfinder vi på denne ejendom postbud
Carl Nielsen som ejer. Det var ham vi ikke kunne finde et billede af
i den anden ende af Larsensvej nr. 28. Vi gentager efterlysningen
her.
Det var i denne ejendoms baghus, at man langt tilbage fandt Chr.
”Barbers” Hansens salon, hvor virkelig gamle vedbæk’ere af
hankøn lod sig barbere og klippe og (siger rygtet) kunne købe
effekter til mere hjemlig privatbrug. Indehaveren, som vi her har et
billede af var også kendt formand og formentlig ældste aktive
spiller i boldklubben. Nu vi er ved fodbold må de nævnes, at to af
koryfæerne fra klubbens storhedstid brødrene Knud og Erik
Andersen boede her som børn og unge i fyrrerne.

NR. 4
Se om Villa Castaña og Vognmandsfamilien Christian Nielsen
ovenfor under omtalen af nr. 3.

NR. 2 – CHR. ”BARBERS” HANSENS SALON
Vi slutter med Larsensvej nr. 2, der er identisk med og i Bygningsarkivet kun kan findes under Vedbæk Strandvej 409, men i
modsætning til 407 på den anden side er en rigtig ”Larsensvejendom” med personer og historie om det gamle Vedbæk.

Medlemmer af det store fiskerdynasti Olsen har også her afsat
mærker. Malermester Ib Juhl Olsen var ejer i en lang årrække og
sønnen havnefoged Tom Olsen er født her i 1950. Også Ibs bror
Hugo og hustru Inga slog sig ned i disse lokaler. I det hele taget
viser de gamle vejlister og Bygningsarkivet helt tilbage til
ejendommens opførelse trods den eksklusive strandvejsadresse et
virkelig skønt ”Larsensvejsklientel”.

Det gamle Vedbæk
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Nogle Vedbækbilleder fra fyrre- og halvtredserne
Af Åge Larsen, september 2016, Faaborg

I slutningen af attenhundredetallet blev jorden, der havde hørt til
min oldefar, Jens Hansen Larsen, Vedbæk Hotel/kro/købmandsbutik og 40 td. landbrug, udstykket. Grundene kostede 25 øre /
kv.alen, undtagen de, der lå på vandsiden af Strandvejen, som var
fem øre billigere – man ville ikke ud til havgusen. Da kystbanen
blev åbnet i 1897, har det ikke været noget problem at få jorden
solgt. Arvingerne fik hver en byggegrund og en pæn pose penge.
Til sig selv og min oldemor, Karen Marie, byggede han en villa på
Strandvejen, mens den ældste søn, min farfar, Robert Hansen
Larsen, byggede og åbnede en købmandsbutik år 1900 på hjørnet af
Stationsvej (16) og Olgasvej. Det var en stor rød 2½ etages
murstensbygning med to butikker og en bolig.

meget andet, der blev skovlet op i poser med en fin lille skovl.
Andre varer hang under loftet eller stod på hylder. Det var
fascinerende at se min farfar pakke varer ind. Folde papir, klappe,
folde, klappe til posen eller pakken var kasseformet – binde
sejlgarn om, så garnet ikke bare krydsede, men var i indgreb med
sig selv – og til sidst sætte en bærepind i, hvis kunden kun skulle
have den ene pakke. Ellers blev pakkerne omhyggeligt stuvet ned i
en papæske, så der ikke var luft mellem pakkerne. eller når han
lavede et perfekt kræmmerhus i et snuptag !

ET SPÆNDENDE STED
Samme år giftede han sig med Ingeborg, og de fik i 1904 Kjeld,
som blev min far, og senere Helge. Min mor, Julie Bergstedt, som
er fem år yngre, voksede op på Vinkelvej. Hun ville være indretnings – eller havearkitekt, men hendes forældre syntes ikke, en
pige skulle have en uddannelse. Piger skulle giftes. Hun adlød, kan
man sige, ved at stikke af, flytte til stationsvej 16, hvor der nok har
været et ledigt pigekammer på loftet. Hun fik arbejde på Vedbæk
central, og blev telefonistinde. Da min far var færdig som lærer, var
det svært at få arbejde i københavnsområdet, så mine forældre, der
var blevet gift, flyttede til Lolland, hvor min far fik en stilling i
Maribo, hvor jeg blev født i 33. Sidst i 30’erne blev han lærer på Gl.
Holte skole. Mens ”vi” byggede hus i Trørød, boede vi – far, mor
og to børn oppe på loftet i Stationsvej 16.

KØBMANDSBUTIKKEN
Butikken var lys og luftig med en stor kaffemølle i det ene vindue,
masser af skuffer under disken til sukker, gryn, mel, rosiner og

Købmanden med en sur unge der hellere ville lege med sin hest
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BESKRIVELSE AF BUTIKKEN
Til venstre lå kontoret med telefonen, Vedbæk No. 4, et større
monstrum, der var monteret på væggen med tragten pegende
lige ud i rummet. Hørerøret, som hang i en krog, holdt man ud
fra det ene øre under samtalen. Man skulle ringe op – og af med
et lille håndsving. Kontoret stod i forbindelse med entreen og
trappen op til beboelsen på 1. sal. Der har nok været en udgang
til gården.
Bagbutikken var fyldt med alskens godt, bl. a. kaffe, mel, sukker,
svesker, rosiner i sække. En tønde brun sæbe, en tønde spegesild
– min farfar sneg sig ned hver morgen og spiste en sild lige fra
tønden, inden morgenmaden. En tønde petroleum, hvorfra
bydrengen tappede på flasker. Der var tjæret tovværk – intet var
pakket ind i plastic. Alt bidrog til en herlig duft, som ville være god
at have haft på dåse til senere nydelse.
Fra bagbutikken kom man ud i gården, hvor der til venstre var en
lav længe med diverse udhusrum og et karlekammer, hvor karlen,
Evald boede. Til højre lå en butik, der var lejet ud til slagtermester
Axelsen, og som havde indgang fra Olgasvej. Mellem, slagterbutikken og baghuset var der et plankeværk med port ud til Olgasvej.
Baghuset, der lå parallelt med forhuset, var grovvarelager,
hestestald og vognport. Jeg har et billede på nethinden af en hest,
der hed Peter, og en lille ladvogn med Evald på bukken, men er
ikke sikker. Kan have været fra et tidligere besøg, men der stod en
gig og et større fint hestekøretøj. Der var også en fin trækvogn, som
Evald, eller bydrengen kørte varer ud med. Og så var der en stærk
stank af katte.
I baghuset stod også vejmand Baas’s trillebør for natten. Det hørte
til hans daglige dont at holde den to kilometer lange Trørødvej, som
blev min skolevej i fem år. Gennem skoven var der græsrabatter i
begge sider, og i nordsiden en asfalteret cykelsti – i den anden et
gruset fortov, der blev luget og revet. Når han godt træt efter
fyraften satte trillebøren på plads, skete det – måske hver dag? at
min farfar gav ham en bajer.
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Fra baghuset kom man ud i baghaven med fine buxbomkantede
gange og sirlige bede med blomster, grønt, frugttræer? og -buske.
Også her var duften af dem, der ikke laves mere. Om min farfar
passede haven, ved jeg ikke, men senere i Trørød stod det klart, at
han var meget glad for havearbejde. Var grundig – lå på alle fire og
luede fra en ende.

FORHAVEN
Forhaven lå på stationssiden af huset, Fortovet var bredere udfor
butikken, så man kom ind gennem en låge, vinkelret på vejen for
enden af huset. (Se det gamle postkort på hjemmesidens forside).
En have med græsplæne, et stort kastanjetræ, der var barn af det
træ, der stod i den gamle krohave. Min onkel Helge lagde en
kastanje fra træet i sin have i Virum. Den blev til et barnebarn af
det gamle krohavetræ, og måske står det der endnu. Der var
buskadser, klassiske havemøbler, to fine bænke med lister på
smedejernsskelet samt et pragtfuldt gammelt lysthus, hvor vi
somme tider fik limonade og kage, og så naturligvis – under et
bislag, husets hoveddør. Der var sikkert passage fra forhaven til
gården, men jeg ser den ikke for mig.
Første sal husker jeg som en mørk lejlighed, hvor min farmor holdt
eftermiddagsselskaber for borgerskabets andre fruer, og hvor der
også holdtes større selskaber. Der var fru (pantefoged) Møller og
fru (bagermester) Budde. Der var flere, men jeg husker kun de to.
Øltapperens blev ofte nævnt, så fru øltapper har nok været med i
kredsen. Gemalerne husker jeg kun svagt – de var jo kun med til
aftenselskaberne. Jeg var meget imponeret over en kontakt under
gulvtæppet ved min farmors plads. En lille bevægelse med foden,
og pigen dukkede op. Det var nu nok kun ved selskaber, der var
kogekone og pige, men der har sikkert stadig været hjælp til
rengøring og tøjvask. Og mon ikke det var frk. Baas, vejmandens
datter?
På anden sal var der et stort loft, med værelser til tyendet. De var
ikke længere i brug, så det var der, vi boede, mens vi ventede på
hus.

Jeg husker svagt andre butikker og personer, men én husker jeg
tydeligt. En af genboerne, blikkenslagermester Henriksen, som når
han skulle ud at cykle, satte venstre fod op på et eller andet ved
bagakslen, satte af med højre ben og svingede det over cyklen, så
han kunne sætte sig og køre.

der sad hårdt i det. Han havde aldrig ønsket at blive købmand, men
bl. a. på grund af foden ville han ikke kunne have passet et
landbrug, hvilket ellers var hans drøm. Mine bedsteforældre
flyttede til et hus på Larsensvej, hvor de boede nogle år, inden de
flyttede op til Trørød i forbindelse med vores forældres skilsmisse.

FARFAR KLAREDE SIG MED GUMMERNE I 30 ÅR

VEDBÆK SKOLE TIL HOLTE GYMNASIE

Det var på den tid farfar slog sit gebis i stykker og ikke ville have et
nyt. Han var jo så gammel, at han snart skulle dø, så det var spild af
penge at købe nye tænder! Han klarede sig med gummerne i
henved tredive år, og var i det hele taget ikke pylret med sig selv.

Fra første til femte klasse gik jeg i Vedbæk Skole, hvor jeg var
blandt de privilegerede, der ikke fik spanskrør – utvivlsomt fordi
min far var lærer på Gl. Holte Skole og vist nok formand for
fælleslærerrådet. Ellers stod spanskrør omtrent på skemaet for en
del drenge fra mindre velstillede hjem og især fra børnehjemmet
Aggershvile. Gymnastiklæreren samlede sammen, så der var tre
– fem delinkventer, der blev linet op langs ribberne i den en side af
gymnastiksalen med ansigterne mod ribberne, mens vi andre stod
på række i den anden side for at overvære afstraffelsen, der foregik
ved, at læreren gik frem og tilbage langs de stakkels drenge og lod
spanskrøret danse. Overlæreren foretog tilsvarende afstraffelser,
men inde på sit kontor. Det forlød, at der var en aftale mellem
børnehjemmets forstander og overlæreren om, at A . . skulle have
spanskrør hver dag – uanset om han havde gjort noget galt – eller
ej.

Som barn deltog han, efter eget udsagn i drabelige søslag, hvor
drengene, mens fiskerne sov til middag, i ”lånte” jolle, kæmpede
med årerne som våben. Ved en sådan lejlighed skal han have fået
knust noget i den ene fod og måtte gå med specialsyede støvler og
halte resten af livet. Som voksen blev han ramt af en sporvogn og
fik beskadiget den ene skulder. Han ville ikke med ambulancen, da
den kom, men døjede med en skæv – og sikkert smertende skulder
resten af livet. Han var vist aldrig hos læge, eller havde besøg af en
– må have haft en skræk for hvide kitler og de dufte, der omgav
dem. Ud over at have fået trukket alle tænderne ud på et tidspunkt,
måtte farfar finde sig i af få trukket utallige splinter ud af fingrene.
Min farmor stillede gladelig op med nål og pincet.
De nye kostråd, der begyndte at dukke op, vrængede han ad – var
så glad for at have levet, inden sundheden blev opfundet. Mens frk.
Hansen passede butikken så længe, gik farfar hver formiddag tur
og hilste på alle, han mødte, høj som lav, Gav sig tid til at høre
hvorledes det stod til.

SALG AF FORRETNINGEN
Da huset i Trørød var færdigt, flyttede vi derop. I 1941, da det blev
for besværligt med rationeringsmærker m. m., solgte farfar
forretningen og ejendommen til købmand Peter Andersen, der
hidtil havde haft butik på Strandvejen. Der har næppe været det
store overskud, da han vist aldrig tog pant for flasker og i øvrigt var
meget uselvisk og gavmild – gav noget nær evighedskredit til dem,

Det endte med en klage, den gamle overlærer blev suspenderet, og
ved skolestart 1945, må det have været, blev en lærer fra Gl. Hole
Skole, ? Nielsen, indsat som konstitueret overlærer. Den gamle
overlærer var nu nok ikke så gammel, som jeg husker det. Jeg
syntes også, at vores klasselærerinde, som det hed, var, om ikke
gammel, så dog en rigtig voksen dame, sådan en, vi så op til. Min
mor fortalte mig, at frk. Biilgaard var enogtyve, da jeg gik i første
klasse. Vores far ville ikke have os i den skole, han selv arbejdede
på, så vi gik i mellemskolen og for mit vedkommende realklassen
på Holte Gymnasium.

VEDBÆK KAJAKKLUB
Som stor knægt sidst i 40’ene cyklede jeg Nordsjælland tyndt efter
skoletid, men efterhånden blev det udelukkende til Vedbæk, hvor
det var havnen, der trak. Jeg roede en del kajak i Vedbæk KajakDet gamle Vedbæk
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klub, hvor jeg lånte en båd, en meget populær model, Spar2, der
blev bygget af bådebygger Erhard Nielsen på Olesvej, og blev solgt
overalt. Den var måske lidt tung, men meget stabil og sødygtig,
altså velegnet til begyndere. Vi roede enten nord- eller sydpå og
havde jo altid det herligste kig ud over vandet med den flotte kyst
til den ene – og Ven og Skåne til den anden side. Sikkerheden
bestod i, at man skrev klokkeslæt og retning i protokollen!
Et par gange roede vi i flok til Ven med ledsagerbåd. Jeg tror, vi
teltede på stranden. Vi roede også på smukke nattergaleture op i
Mølleåen – om natten, forstås. Vi bar kajakkerne over en del
forhindringer og kom ret langt op i landet.
Jeg er vel kæntret nogle gange under de første forsøg på at komme
ind og ud af kajakken, men ellers har jeg kun haft een ufrivillig
kæntring. Det var en dag med frisk vind, jeg roede alene og var
kommet lidt langt ud, da en sø væltede mig så jeg faldt ud. Jeg
kunne ikke tømme båden for vand, men svømmede ind og
skubbede den foran. Drivvåd måtte jeg op og banke på en af de
store villaer og fortælle, at jeg havde lagt en kajak nede på deres
strand, og ikke ville ro hjem samme dag.
Indtil 61 boede jeg i Trørød/Søværnet/København og Vedbæk.

Spidsgatten klar til oprigning
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Havnefoged Christensen, en pensioneret fiskeskipper fra Vestkysten, boede på 1. sal, oven på biblioteket, i den bungalow, der lå lige
nord for havnen. Han lagde mærke til, at jeg interesserede mig for
fiskebådene, og skaffede mig en gammel 14’ (fod)s skibsjolle,
HELLE, som han hjalp mig med at sætte i stand. Han lærte mig at
tætne revner med tjærekit, vi selv lavede, at sømme tjærede
lærredsstrimler over med små kobbertax, hvilke revner, der ikke
tålte den behandling, at skrabe løs maling og skidt af – det, der sad
fast skulle blive, osv. osv. Linolie og trætjære er alle træskibe og
-bådes livret. Og så noget, der er forbudt nu. Det gav man alle både
dengang – man havde ikke meget andet. Derfor var der stadig så
mange velbevarede træskrog.
Efterhånden kom jeg på god fod med nogle lystsejlere, f. eks.
Fotobjarne og ”skæg” og en del fiskere, der alle hjalp mig med
stager til mast og sprydstage, tovværk og sejl m. m. Da skuden var
rigget op som tosmakke – det var hvad sejlene kunne give – var det
bare ud – lige som fugleungerne, når vingerne kan bære. Senere fik
jeg fat i et luggersejl, og så blev den rigget op med det.

ROTTERNE KOMMER
Jeg købte halvdæksbåden AGNETE med havnekendingsnummeret K
46, sikkert sidst i 58 af arbejdsmand Frandsen. Den hed da LASS,
men under oprydningen i lasten fandt jeg det oprindelige navneskilt,
som kom op at hænge igen. Jeg boede i den dels i Overgaden oven
vandet på Christians-havn, dels i Vedbæk indtil rotteplagen blev for
meget. Jeg sad en aften og læste nede i lukafet og hørte en raslen af
papir oppefra. Jeg stak hovedet op gennem skydekappen men kunne
intet se, før en rotte stille og roligt spadserede i land over fortøjningen. Jeg havde lagt noget madaffald i en pose agten for styrehuset.
Det skulle med i land ved lejlighed. En anden aften sad jeg på
bænken i styrehuset og spiste min aftensmad. Stegepanden stod på
dækket lige udenfor. Det har været for fristende for to rotter, der
forsigtigt listede sig forfra og ind på panden. De var lynhurtigt væk,
da jeg bankede træskoen ned i dækket. Der havde været flere
rotteepisoder, så nu lejede jeg et havehus hos vognmand Toxvær på
Strandvejen. I de år var der rigtig mange rotter på havnen, og
kommunen havde svært ved at følge med.

AGNETE I VEDBÆK HAVN CA. 1935
AGNETE, var bygget af Laurits Svendsen, Snekkersten i 1924 og
tilhørte fisker Ole Olsen, indtil han solgte den til Frandsen i 55, og
som jeg købte den af tre år senere. KAREN og JETTE var
søsterskibe til AGNETE, bygget samme sted, formodentlig på
nogenlunde samme tid, og var begge ligeledes udgået af fiskeriet.
FALKEN fra 1931, var på samme størrelse men bygget i Humlebæk. Carl Madsen og hans søn, Preben fiskede med den i 50’erne
og til op i 60’erne. Derudover var der større åbne gamle og nye
bundgarnsjoller, motorjoller, slæbejoller samt mindre ro-, sejl- og
slæbejoller. Der var andre fiskefartøjer, men jollerne og halvdæksbådene var rene klenodier. Halvdæksbådene var på 27’ og havde en
lille støtterig på ca. 17 kv.m., mens der var en 8 HK firetakts
glødehovedmotor af mærket Dan som primær driv- og trækkraft.
De gik på Solarolie, hed det, og svarer til fyringsolie. De langsomtgående glødehovedmotorer gav ringe fart, men kunne slæbe
utroligt meget efter sig. Bundgarnspæle, joller, hyttefade. Der var
et lukaf forude med to køjer, dam med ålehuller (indbygget
hyttefad, hvorfra ålene ikke kunne stikke af) midtskibs og motoren
agter. På styrbords damdæk var fastboltet svært tømmer til
montering af spil til ramslaget. Lugekarmen var lav, med runde
hjørner og lasten kunne dækkes over med tolv luger. De tre
snekkerstensbåde fik styrehus midt i trediverne, mens FALKEN
havde en såkaldt ”røvforkøler”, en trefløjet forkant og et tag.

HER LIGGER JEG OG FRYSER BRAVT OG
VENTER PÅ IMORGEN.
HAN KOMMER KLOKKEN FIRE – KNAPT,
SÅ BLI’R JEG DEJLIG VARM IGEN.
FØRST BLÆSELAMPEN BLÆSER OG
PREBEN SYNGER HØJT. SÅ KOMMER
GAMLE MADSEN NED OG SPØ’R OM ALT
ER GODT OG VEL. OG SER SIG OM – OG OM
IGEN, OG SPARKER LIDT TIL GREJET.
NU KRAVLER HAN I HULLET NED OG
BANDER STYGT OG FÆLT, OG BANNER
STYGT OG FÆLT, FOR ”DAN”EREN ER IKKE
NEM – VIL MEGET GERNE DRILLE.
MEN LANGT OM LÆNGE TØFFER DEN, OG
MADSEN SMILER GLAD OG FRO.
OM LIDT DE SMIDER TROSSEN, GI’R GAS
OG KOBLER UD, OG IND IGEN OG SKUBBER
LIDT TIL RORET, SÅ UD PÅ HAVET VUGGER
VI TIL HVAD DEN DAG NU BYDE VIL.

FALKEN
Jeg tror nu ikke, at Preben sang højt, eller Madsen bandede fælt,
men der var, hvad jeg kunne finde på, når jeg hyggede mig med
min dan’er.
KAREN tilhørte fisker Johannes Jørgensen, og kom til en datter i
Stockholm. JETTE ved jeg intet om, mens FALKEN og ØRNEN
(som jeg ikke husker) ejedes af skodsborgfiskerne Carl Madsen og
Jørgen Nielsen. I 1980 overtog Preben FALKEN, og senere solgte
han den til købmand Jørgen Pejlby. Dermed var også den ude af
fiskeriet. Pejlby satte den fint i stand og har i 2004-5 have overdraget den til et bådelaug. Jeg ved ikke hvor og heller ikke, hvad der er
sket med AGNETE, der er blevet handlet efter ”min tid”.
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Der var også mange fine lystbåde. Alle af træ og mange meget
smukke, så det var en meget fin samling fiske- og lystfartøjer, der
havde hjemme i Vedbæk på den tid, men netop i de år var man ved
at gå fra halvdæks-bådene over til store åbne joller, velegnede til
ålebundgarn – og lystfartøjernes udvikling førte til helt nye
fartøjstyper.
De to bådebyggere var ikke så synlige på havnen. Erhard Nielsen,
der mig bekendt udelukkende byggede kajakker, havde værksted på
Olesvej. Poul Werner Rasmussen, havde værksted på gården,
Lindevangen i Trørød. Han overtog Sletten Bådebyggeri midt i
60’erne.

AGNETE ved sdr. mole

Agnete i Vedbæk havn ca. 1935
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Motoren skulle man lære at kende. Inden start skulle glødehovedet
varmes op i en halv time med en stor blæselampe til det blev
rødglødende. Den stod i en holder, monteret på cylinderen og
skulle selv varmes med en spritflamme, inden den kunne pumpes
op og være klar til brug.
I ventetiden skulle man tjekke smøresystemet, se efter, at de to
ventiler var åbne og ikke mindst – at slagpøsen var taget af
skorstenen. Erfarne folk ville også tørne motoren, så stemplet stod i
den rigtige stilling, men jeg var ikke spor erfaren. Stangen til
koblingen var et stykke fladjern, der stak op gennem en sprække i
dørken. Det skulle sparkes frem eller tilbage, og der skulle
naturligvis være koblet fra under start. Der har hørt en forlænger
med knop til, men den var væk. Agten på cylinderen var monteret
et tandhjul, der med en kæde var forbundet med et tilsvarende
tandhjul på krumtapakslen lige foran koblingen, og når tiden var
inde, satte man håndtaget på en tap på det øverste tandhjul og
drejede – hurtigere, hurtigere og hurtigere – hev håndtaget af,
lukkede ventilerne og ventede spændt på, hvad der skete. Den
skulle nok starte, men spørgsmålet var, om den gik forlæns eller
baglæns. Gik den forlæns, altså den rigtige vej, hørtes en voldsom
eksplosion, nærmest som et enormt uartikuleret K og båden
krængede mærkbart over til bagbord. Så gik der et øjeblik inden
næste K – med krængning til den anden side kom – og så endnu et
– osv. osv. til motoren gik jævnt. Gik den baglæns, virkede alt

modsat. Den sugede luft ind gennem skorstenen og stødte ud i
maskinrummet, hvor der hurtigt blev bælgmørkt. Så var det om at
åbne indsprøjtningsventilen – og lukke igen lige i det rigtige
øjeblik.
Første gang, jeg prøvede, var en af fiskerne heldigvis i nærheden,
så han sprang til og klarede ærterne. En anden dårlig maner, den
havde, var at vende, når den blev overbelastet. En kammerat fra
København, Peter og jeg havde været på aftentur i det smukke
vejr, og skulle gå ind med stævnen mod kajen. Peter stod på
fordækket, klar til at hoppe i land med fortøjningen – vi gled fint
indad – stadig med lidt gas og skrue på. Da der var et par meter
igen, vendte jeg skruen, uden at tage af gassen. Det var for meget
for den gamle Dan’er – så den vendte også, og vi for ind i kajen
og Peter blev kastet ind på land, mens maskinrum og styrehus
blev fyldt med udstødningsgas. Og der var masser af tilskuere
– Vedbækkerne og landliggerne havde det med at vende molerne
om aftenen.

han kunne se på det hele, at jeg ikke ville flytte, så jeg kunne lige
så godt få den plads, jeg nu lå på.

NYERE BUNDGARNSJOLLE
AGNETE mistede sin maskine, da jeg engang lånte den ud til en
lystfisker, der ville ud efter tun. Jeg var ikke meget for det, men
Skæg sagde god for fyren. Og jeg kunne få en køretime for hver
dag, han havde båden, da hans far var kørelærer. En dag jeg kom
hjem, var han sejlet, men havde smidt alt løst i land. Mast, sejl,
anker m. m. Jeg jog strandvejsbussen til Snekkersten, der var base
for tunfiskerne, men ingen havde set ham. Så op og ned langs
kysten – ned i alle havnene – ingen AGNETE.
Han havde sat fuld fart på den gamle maskine, som ikke var med
på de løjer, så plejlstangen røg ud gennem sidelugen i krumtaphuset
og kom heldigvis ikke længere. Han drev omkring hele dagen og i
løbet af natten gik han på grund ved Landskrona og blev om
morgenen slæbt i havn af tolderne – fortalte han, da han næste
aften kom hjem til mig.

CHRISTIANSHAVNER SEJLTURE
I efteråret sejlede jeg til Christianshavn, for at ligge der vinteren
over. Peter var med på turen, og det gik glat indtil der kom nogle
store dønninger, så båden krængede voldsomt fra side til side.
Gaflen, der hang i faldet oppe i skivgattet (et hul i masten med et
lille hjul til faldet), rev sig løs forneden, hvor rakken var surret til
masten. Rakken er det beslag, der holder gaflen ind til masten
under sejlads. Den begyndte at svinge tværskibs som et pendul.
Peter tog modstræbende roret, og jeg kravlede frem og fik venstre
arm om masten og højre langefinger ind i en sjækkel på rakken,
men mistede så taget om masten og måtte en tur ud over siden. Vel
om bord igen lykkedes det mig atter at få tag i masten og surret
rakken ordentlig fast.
Jeg sejlede flere gange til Christianshavn og lå der i perioder. En
gang jeg kom tilbage, var der kommet ny havnefoged, og jeg var nu
gæst. Jeg lagde mig yderst på sdr. havnemole, hvor jeg plejede at
ligge – og blev jævnligt bedt om at sejle videre. Det fik jeg ikke
gjort noget ved, før han en dag kom, havnefogeden, og sagde, at

Det var temmelig håbløst at få repareret DAN’eren, så fiskersønnen
Jens Harald Jørgensen hjalp mig at sætte en anden motor i, en
svensk glødehovedmotor med udsætterregulator, men den blev i sat
i land begyndelsen af 70’ene sammen med styrehuset, da jeg havde
rigget op med en 55 kv.m. Sprydstagerig.
I 50’erne var det ikke så nemt at sætte en båd på land, for den årlige
kølhaling som nu. En vogn med en eller to vanger i hver side blev
kørt i vandet på en rampe med skinner, så båden kunne bugseres
ind over vognen, samtidig med at man holdt båden på plads, så den
endte med at stå på vognen, nå den kom højere op. Så kunne man
hive vangerne ind til skroget, og sikre med kiler. Man kørte hele
molevitten ind på en drejeskive, som man drejede til den stod, hvor
man ville have den. Dernæst lagde man skinner, boltet fast til
planker i to rækker som et jernbanespor, der endte hvor båden
skulle stå. Med et spormål, et bræt med hakker, sikrede man sig, at
skinnerne lå parallelt, så vognen ikke kørte af sporet. Endelig
kunne man nu sætte båden på klodser ved at løfte en ende med
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donkraft – og så køre vognen, så langt, den kunne – så flytte
klodserne osv. osv. Det kunne vær besværligt, da processen ofte
skulle gentages flere gange, før vognen var fri og kunne køres væk.
Nu stod båden på klodser og var stivet af med bukke. Når den
skulle ud igen var det samme procedure i modsat orden. Det krævede hjælp, men der var villige hænder nok, og den bajer, det kostede,
var billigt sluppet.

HAVNE SKYTSENGEL
Jeg havde en skytsengel på havnen. Det varede ikke længe, før det
gik op for mig, at min farfar var utrolig afholdt og respekteret af
alle på havnen. Al den hjælp og det skub jeg fik, kan kun skyldes,
at farfar var den person, han var.
Hovedfiskeriet om sommeren var efter ål med bundgarn. De fleste
større både fik om foråret rigget ramslag op, og på stille dage lød
evindelig banken overalt fra Sundet. Man kunne kun ramme i
roligt vand, men der var flere stille dage dengang, end nu. Når
pælene var slået og garnet hængt op, var det bare at gå ud efter
ålene hver morgen. Nå, jeg har ikke prøvet det – det var sikkert
ikke altid bare lige.
Bundgarnene skulle tjæres. Jeg husker ikke nogen tjæregryde, men
det må der have været. Der har stået flere på markerne ude på
Maglemosevej, hvor fiskerne lagde garnene til tørre i græsset. Der
var flere fiskerier, der måske har haft hver sin gryde. Når garnene
kom i havn i en bundgarns-jolle, blev de ført over store vinder til
en ladvogn. Der var monteret vinder på lønningen af jollen og på
ladvognen. Garnene skulle jo lægges ud på marken og om bord
igen på et tidspunkt. Jeg har set fiskerne arbejde med disse garn på
havnen – kulsorte overalt, på tøjet, hænderne og i ansigtet. Gik i
den stærke tjæredamp i dagevis. Jeg husker den varme duft, røg og
de sorte fiskere, men altså ikke nogen tjæregryde.
Ikke alle fiskere deltog i ålefiskeriet. Hele året blev der fisket efter
årstidens fisk. På hjørnet af Strandvejen og Olesvej var en stejleplads til lettere garn, og en række skure langs skellet mod vest. Om
der har været en barkgryde der, husker jeg ikke, men bomuldsgarn
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skulle lige som bomuldssejl barkes (imprægneres). Det havde den
heldige bivirkning, at sejlene fik en flot rødbrun farve. Men det var
nu ikke derfor, man barkede dem.

ISVINTER
Vi havde en isvinter, hvor folk valfartede ud på isen for at pilke
torsk. Jeg var en af dem. En Søndag gik jeg ud med økse, pilk og
pøs. Min cykel var blevet stjålet, men på vej ud så jeg den med en
soldat på vej ind. Jeg fik ham prajet og spurgte, hvor han havde den
fra. Joh – ”den har jeg taget på stationen – er det din?” Da jeg sagde
ja, stod han af og gik indad, mens jeg cyklede ud til ”fangstpladsen”. En aften var jeg sammen med nogle kammerater ude igen.
Det var mørkt, men isen havde ligget længe og betragtedes som
sikker. Det blev imidlertid diset, så vi ikke kunne se langt nok
frem. Jeg må have forudset det, for jeg havde en lang line med som
øksen blev surret til – og kastet frem. Hvis der lød et flot klang,
kunne vi gå videre. Var det et plask, måtte vi vende om, hvilket vi
ikke kom ud for.
Efter at jeg i 61 flyttede fra Vedbæk, havde jeg mange gode
oplevelser med AGNETE i en lille snes år endnu, men de blev jo
ikke vedbækhistorier.
Det må have været skæbnens ironi, at han, der var skrækslagen ved
alt, der havde med læger og sygehuse at gøre, blev indlagt på
Gentofte Amts Sygehus – på en høj seng midt på gulvet i et stort
rum, hvor væggene var udsmykket med bippende og blinkende
installationer. Farfar holdt til det et par måneder, inden han døde i
Julen 1970, knapt 98 år gammel. Han havde ingen mulighed for at
undslå sig, da ambulancen kom – lå neden for trappen med en
forstuvet fod.

Tiden dengang og dagbogen
om turen med ”Hera”
Af Finn Bojsen-Møller
Sommeren 1946 var den første hele sommer efter krigen. Gotfred
Larsen, ”Onkel”, havde en stor og solid sejlbåd, kaldet ”Hera”, i
Vedbæk havn. Der var ikke mange både i havnen dengang, mest
fiskerbåde og joller, så den tiltrak os unge. Jeg skønner den var
omkring 35 fod, den var klinkbygget, grønmalet, udrustet med
gaffelsejl, en ældre dieselmotor, der skulle startes med håndsving, og
en lille landgangsjolle. I krigsårene havde det været forbudt lystbåde at
sejle, specielt i Øresund, så Hera havde nok stået på land i adskillige år
og nåede næppe at få en større overhaling den foregående sommer, da
forbuddet blev ophævet ret sent. Så i foråret 1946 var der brug for
hænder til at rense, slibe og male. Lønnen var at komme med ud og
sejle, og vi sprang til, vi, der var drenge på det tidspunkt, havde jo i
hele vores liv næppe været længere uden for Vedbæk end vi kunne
komme på vore cykler, så udlængslen og eventyrlysten var stor.
I 1946 kunne man sejle, men der var stadig rejserestriktioner til
Sverige. Der var skarp toldvisitering ved færgerne i Helsingør og
Helsingborg, danskerne var indkøbslystne og smuglede tøj,
chokolade og andre eftertragtede varer med hjem. Så almindelige
skibe måtte bestemt ikke anløbe svenske havne. Det tog Onkel nu
ikke så nøje på, og vi gjorde flere anløb på Hven, hvor vi som
fremmede med et mærkeligt sprog blev vel modtaget af de svenske
drenge og piger. En af de første gange kom en far og inviterede os
på varm chokolade med ”vispgrädde” om aftenen oppe i det store
hvide hus, der ligger halvvejs oppe af den stejle bakke i Kyrckobacken. Skønt vi ikke anede hvad det var, vi var blevet inviteret på,
lød det ganske forjættende, så vi takkede pænt ja. Og da det viste
sig at være chokolade med flødeskum i store mængder ville
begejstringen ingen ende tage. Ingen af delene havde vi smagt i
seks år.

Sejlbåden Hera, klinkbygget, grønmalet i vedbæk havn
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Hera blev den sommer udrustet til ”langtur”, som Onkel kaldte det,
og den skulle gå til Bøgestrømmen og ”Sydhavsøerne”. Det lød
spændende og eksotisk i vore øren, og de nødvendige tilladelser
blev hurtigt indhentet hos vore forældre. To uger i Hera med Onkel
og et mandskab på seks drenge – og så helt til Stubbekøbing.
Jeg førte dagbog og renskrev den hjemme. Som det ses blev det en
varm sommer, og Onkel kunne utvivlsomt godt lide drenge med
bar overkrop. Men det var i al uskyld, og man kunne roligt sende
sine drenge af sted. Jeg erindrer, at mine forældre forsigtigt spurgte
ind til, hvor hans grænser gik i omgangen med os. Men de
behøvede ikke at være nervøse, han overskred aldrig nogen af mine
grænser, og jeg bemærkede heller ikke, at det var tilfældet for de
andre, der var med.
Man vil desuden bemærke af dagbogen, at Onkel seriøst tog den
voksnes opgave på sig, underviste os sømandsskab, knob og andet,
og tog sig tid til at vise os de seværdigheder, vi passerede,
landskabeligt, historisk, kulturelt. Jeg er glad for at have været med
i gruppen omkring Onkel den sommer, det gav mig blandt andet en
livslang interesse og glæde ved at sejle, især på langtur, og jeg har
forsøgt at give mønstret videre til mine børn og børnebørn. Og et
anløb af Kyrkobacken står hvert år på listen.

Onkel

Så tak for det.

Hera
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Køge bugt
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Stevns
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Bøgestrømstønden

Rødvig fiskerihavn

Stevn Klint
Det gamle Vedbæk

37

Møn

Dronning Alexandrines bro

Vordingborg
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Gåsetårnet
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Stubbekøbing

Færgen: Stubbekøbing/Bogø
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Bogø Mølle

Nyord
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Køge Bugt

Kastrup lufthavn
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