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Om Henriksholm
Besøg hos Dorrit Norden, født Melchior

Af Flemming Cohn og Jørgen K. Andersen  – med bistand af Dorrit Norden

Vi (Flemming Cohn og Jørgen Andersen) besøger d. 30 marts 2016 
Dorrit Nordens hjem i Tømmerup på Amager. Selv om stuerne i det 
smukke hjem er præget af amagerkanske minder fra lokalområdet 
her, hvor Familien Norden har boet de sidste 26 år, er det første 
man ser, når man træder ind i stuen det store maleri af Dorrits 
farfar Carl Melchior, som fra 1892 til sin død i 1931 var ejer af 
Henriksholm, der forblev i familiens eje, indtil det i september 
1943 lykkedes hans enke at få ejendommen solgt til et konsortium.

Anledningen til vores besøg er ikke så meget Henriksholms 
historie, som er belyst mange steder i den lokalhistoriske litteratur. 
Vi ønsker i første række at høre, hvad Dorrit Norden kan huske. 
Dorrits far Harald Melchior overtog i 1936 en af Henriksholms 
højest beliggende grunde og lod der opføre ejendommen ”Udsig-
ten”. De første år var det familiens sommerbolig, men efter en 
ombygning i 1952 blev ejendommen benyttet som familiens bolig 
hele året, indtil den blev solgt i 1973. Dorrit, der er født i 1939 og 
flyttede hjemmefra i 1959, kan således muligvis fortælle os noget 
fra såvel de sidste år, hvor Henriksholm tilhørte familien efter Carl 
Melchiors død som fra lokalområdet og Vedbæk i det hele taget 
dengang.

På bordet i den store spisestue ligger imidlertid mange avisudklip 
og albums helt tilbage til 1890’erne, lagt frem af Dorrit i anledning 
af vores besøg. Da Dorrits historie og i det hele taget historien om 
”det gamle Vedbæk” hænger sammen med alt dette spændende 
materiale, må vi naturligvis først give den unge, nye og i nogle 
tilfælde ganske uvidende læser lidt af det nødvendige baggrunds-
materiale.

LIDT OM HENRIKSHOLMS HISTORIE
Af det omfattende materiale henvises også til Harald Melchiors 
beretning ”Henriksholm 1892-1943”, som Dorrit fremviste ved vort 
besøg og i øvrigt er optaget i Søllerødbogen 1968 s. 347-364.

Købet i 1892 omfattede en forfalden en-etages hovedbygning samt 
et areal på ca. 150 tønder land. Moderniseringer, udvidelser og 
tilbygninger gav som resultat en herskabelig toetagers hovedbyg-
ning med alle tidens moderne bekvemmeligheder til brugen som 
sommerbolig.
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Tilkøb og mageskifter af arealer betød væsentlige arealforøgelser, 
således at ejendommen en tid mod syd grænsede til Maglemoseren-
den, mens Øresunds kyst var grænsen mod øst. Herom vidner 
billeder af familien fra ”Henriksholms strand”. Senere frasolgtes 
bl.a. disse strandgrunde samt hele ”Ellesøparkarealet”. En 
arealafgivelse af mere almindelig interesse var nok da Vedbæk 
Boldklub fik overladt jord til sin første fodboldbane.

Henriksholms gartner Avnholt var amatørarkæolog og fandt en 
bronzealdergrav på Henriksholmsjord. Gravhøjen ses på vejen til 
Skodsborg Station. Avnholts oldtidsfund fra Vedbæk vises på 
Nationalmuseet og de lokale museer.

BRAND OG TOTAL ØDELÆGGELSE
I januar 1909 blev den gamle hovedbygning totalt ødelagt af en 
brand, og Carl Melchior besluttede da at opgive vinterboligen i 
København, og lod opføre den nye hovedbygning, en fuldt 
moderne og herskabelig helårsbolig, således som den kendes i dag.

Husets gæstebog, som Dorrit viser mig, fortæller om stor selskabe-

lighed og invasion af gæster, herunder kongelige, fra ind-og 
udland. Den fastboende Melchior-familie bestod af forældrene den 
engelske Clara Raphael og Carl Henriques Melchior samt de tre 
børn Ralph, Helga og Harald. Sidstnævntes beskrivelse giver vist et 
meget godt indtryk af børnenes aktiviteter.:”Vi tre børn fik en del 
legekammerater i omegnen og havde en herlig tumleplads somrene 
ígennem. Der var bl.a. legehuse, gymnastik-apparater, pram i 
dammene, hvor vi også kunne sejle med vore legetøjsbåde-og ikke 
mindst stranden.”

Carl Melchiors interesse for sport kom også de unge til gode ved 
anlæg af en cricketbane, der tillige kunne anvendes til fodbold samt 
om vinteren ved benyttelse af den isbelagte Ellesøparkdam til 
ishockey.

Som nævnt opførte Harald i 1936 ejendommen ”Udsigten”, der 
indtil 1952 var familiens sommerbolig, men derefter blev benyttet 
som helårsbolig.

Efter Carl Melchiors død i 1931 sad fru Clara Melchior og datteren 
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Helga tilbage i den gamle hovedbygning. Efter mange års forsøg 
lykkedes det først i efteråret 1943, at få ejendommen solgt. Fru 
Melchior overtalte datteren Helga til at flygte til Sverige, og kort 
efter hjalp frihedskæmperen Tom alias Robert Jensen, den invalide 
fru Melchior til Sverige, ledsaget frivilligt af hendes trofaste 
ansatte, Ingeborg Jensen, der bar Dorrits svagelige lillebror, John. 
Til alles sorg blev Tom myrdet på Forchammersvej i København 
ganske kort efter redningsdåden.

De tre damer boede sammen i Malmø. Clara Melchior døde i 
efteråret 1945. Helga og Ingeborg forblev i Sverige i en årrække. 
Helga arbejdede under krigen og længe efter som frivillig ”kura-
tor” for de mange holocaust overlevende i hele Sydsverige. Og hun 
blev en ”mor” for flere, der havde mistet hele deres familie i 
koncentrationslejrene.

Henriksholms skæbne har siden salget i 1943 været noget omskifte-
lig. Først blev ejendommen under krigen udlejet af de nye ejere til 
brug for Hitlerjugend. Efter kapitulationen var den gennemgangs-
lejr for tidligere koncentrationslejrfanger. Senere blev bygningerne 

Efter købet i 1892 blev 
Henriksholm moderniseret 
med alle tidens moderne 
bekvemmeligheder til brugen 
som sommerbolig.

Henriksholms gartner Avnholt  
var amatørarkæolog og fandt  

en bronzealdergrav på  
Henriksholmsjord.

Harald Melchior, Dorrits far, blev 
i 1930 gift med Kamma Nathan

Ægteparrets tre nulevende børn er 
Ettie, f. 1931 – Carl, f. 1934 og 
Dorrit, f. 1939.

Familien på Henriksholms strand
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anvendt af Torben Brix som kostskole, indtil hele ejendommen i 
1951 blev erhvervet af Forsvarsministeriet.

I dag er der efter overdragelsen for nogle år siden til et byggekon-
sortium ved at opstå et nyt Vedbæk på Henriksholms arealer. Den 
gamle hovedbygning står der stadig uantastet, men dens 1349 m2 
er udbudt til salg. Spændende, hvad det ender med.!!

DORRITS HISTORIE
Jeg blev født i 1939. Det gamle Henriksholm blev solgt i 1943. 
Mine erindringer om jeg har nogen fra de første fire år af mit liv, 
hvor Henriksholm stadig var i familiens eje, er vanskelige at skille 
ud fra alt det, min familie har fortalt mig, ofte om tiden før min 
fødsel, da min farfar levede. 

Men de mange velbevarede fotoalbums er en god hjælp. Der var 
indrettet et fotolaboratorium på Henriksholm i min farfars tid, og 
alle familiens medlemmer var ivrige amatør fotografer, som de 
havde været i årevis fra midten af 1800 tallet.

Dorit kører sin Grannie i 
kørestol foran udsigten.

Lad mig derfor starte med, hvad der gør stærkest indtryk på mig, 
når jeg i dag tænker tilbage på og ser billeder fra det gamle 
Henriksholm.

Der var den store selskabelighed med deltagelse af datidens 
”establishment”, som man så ankommende i husets charabanc. En 
af disse fester var mine forældres bryllup i 1930. Jeg nyder billeder-
ne herfra, og i 1993 og 2003 lykkedes det mig at ”genopleve” lidt af 
det, som jeg senere skal fortælle.

Der var min elskede farmor og hendes svage bentøj, der betød, at 
hun måtte bruge kørestol, når hun besøgte mine forældre på 
”Udsigten”.

ELEVATOREN – FØRSTE AF SIN ART I DANMARK
Af hensyn til sin invalide hustru, installerede min farfar allerede i 
1911 en smuk og elegant elevator- den første af sin art i Danmark 
– i den store bygning. Den står vistnok stadig i husets kælder og 
var i øvrigt anledning til meget fornøjelse for børnene, som kørte 

Dorrits datters bryllup i 2003.  
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op og ned, da vi flere generationer senere markerede Helgas 100 års 
dag i 1993 – samt ved min datters bryllup i 2003, hvor vi fik lov at 
disponere over næsten hele hovedbygningen og hele parken til både 
vielse og traktement. Brylluppet endte endda med, at brudeparret, 
der ankom i hestevogn, blev hentet i en helikopter, som landede på 
plænen foran Henriksholm, nøjagtig som når vores dronning 
dengang besøgteforsvarskommandoen.

ENESTÅENDE UDENLANDSKE STENHØJSPLANTER
Der var den store og vidt berømte stenhøj anlagt i haven af min tante 
Helga med en pavillon på toppen, indlagt vand og enestående 
stenhøjsplanter, skaffet fra mange lande. Den lå, hvor der af de 
seneste ejere er bygget et af de mange nye rækkehuse. Måske vil den 
familie, der nu bor her, vågne op en morgen og undre sig over de 
mange nye og ukendte planter i haven. For nogle år siden gravede jeg 
enkelte af disse planter op, og de har bredt sig i min have

Mine personlige erindringer fra de år (fra 1939-1959) jeg boede på 
”Udsigten” bliver lidt spredte. Der er mange ”huller”, måske fordi 

jeg lagde en del af mit unge liv udenfor Vedbæk, især efter at jeg i 
1945 kom i Zahles Skole.

Efter min fødsel i 1939 havde familien 5 medlemmer. Mor, far, min 
storesøster Ettie, min bror Carl og mig. Senere fik vi vores 
svagelige lillebror John, som vi mistede i Sverige i 1944.

Mine bedste legekammerater var Per og Ole, sønner af naboerne i 
den endnu eksisterende ”Arnen”, Inge og Ernst Mikkelsen. 
Familien var en uundværlig hjælp, da vi i oktober 1943 måtte til 
Sverige. Ernst havde som deltager i modstandskampen lokale 
kontakter, der hjalp os over. Selv om jeg kun lige var fyldt 4 år, 
husker jeg, hvordan jeg kom over i ”Arnen” og blev iklædt 
adskillige lag tøj. Vi havde ingen mulighed for at medtage kufferter 
i den lille fiskerbåd, der senere udgik fra Vedbæk Havn. Fra den 
lange spadseretur til havnen ad Henriksholms Allé og Strandvejen 
har jeg en vag erindring om mørke og susende træer. Doktor Bent 
Friis Hansen holdt mig i hånden. Nede i båden med andre flygtnin-
gefamilier græd jeg af angst, hvilket fremkaldte en nervøs trussel 

Ettie, det ældste  
barnebarn foran stenhøjen.

Livgarden på den årlige sommerlejr.

Brudeparet ankom i 
helikopter,på græsplænen 
foran Henriksholm.
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om at bringe mig til tavshed med en ”knock-out”, som min mor 
straks nægtede med ordene: ”Det vil hun aldrig kunne tilgive mig”. 
SÅ tav jeg og puttede mig ind til min mor. V i kom godt til Hven og 
fik senere varigt ophold i Lund.

Jeg længtes efter Danmark og mine bedste venner. I en illustreret 
artikel: ”Hjemve” i Damernes Magasin har en nær slægtning efter 
hjemkomsten beskrevet, hvordan jeg på et tidspunkt fra vores 
bopæl i Lund startede mit eget personlige men mislykkede forsøg 
på at komme hjem til de højt savnede ”Per-Ole”, som var fællesnav-
net jeg benyttede om mine danske venner, vore naboer i Vedbæk.

Under opholdet i Sverige blev hunden passet af familien Mikkelsen 
og ”Udsigten” beboet af Ebba Friis Hansen. Adskillige friheds-
kæmpere havde været skjult på loftet. Ved vor hjemkomst i 1945 
kan vi af husets gæstebog se, at Inge og Ernst Mikkelsen var de 
første der bød os velkommen.

Efter hjemkomsten gik jeg et stykke tid i Vedbæk Skole. Jeg husker 
herfra en skoldkoppe- epidemi, der ramte alle børn, som i stedet  
for skolefag, lærte at løbe på rulleskøjter på 
Stationspladsen. Det blev hurtigt til 
Zahles Skole, hvor familiens piger i 
flere generationer havde gået siden 
skolens start i 1851.

Jeg elskede livet i og omkring 
”Udsigten”. I min stue i ”Tømmerup-
høj” hænger et maleri med den herlige 
udsigt fra vores hjem ud over Maglemo-
sen og Trørød Hegn, malet af P.H. Hagen 
i 1940.

Flemmings og Jørgens bestræbelser for at 
få mig til at huske navne og ansigter fra 
Vedbæktiden har nok ikke givet så meget. 
Jeg husker naturligvis vores faste læge 
Bojsen-Møller og hans velmente ord om at 

”jeg bare kunne se mig for” efter et lille ikke behandlingskrævende 
uheld, som jeg nok selv var skyld i. Og jeg husker især med glæde 
Flemming som min tennis-og svømmetræner, men jeg var nok 
mest optaget af ridningen hos Grethe Fenger Møller og Daphne 
Bray. Både Flemming med familie og Daphnes efterkommere hører 
stadig til mine bedste venner.

Fra ”Udsigten”s gæstebog kan jeg dog også genkalde mig navnene 
fra de mange gæster i vores livlige hus, herunder mange fra 
Vedbæk-området. Flemming og Jørgen er faldet over et ungdoms-
selskab fra 1952 med mange fra Vedbæk Tennisklub, antagelig 
inviteret af Ettie og Carl. Her kan man finde hilsener fra Ole 
Nyholm, Bente og Jan Ludvigsen,Heidensleben, Inge Raffel, 
navne, der huskes af Flemming og Jørgen, men ikke siger mig ret 
meget. Jeg var jo også kun 13 i 1952..

Som 19årig flyttede jeg hjemmefra efter bryllupsfesten på Udsig-
ten, som mine forældre fraflyttede i 1973.

Gæstebogen: 
Hjemme igen på 
mors fødselsdag. Vue fra Udsigten og Henriksholm
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Jeg boede i Trørød som barn (bor der stadig) men har Vedbæk- 
 familie 4 – 5 generationer tilbage. Jeg vil starte med det Vedbæk 
Hotel, jeg hørte så meget om i min barndom.

1872 overtog min oldefar, Jens Hansen Larsen, der var gift med 
oldemor Marie, datter af tipoldefar Lars Mauritzen, ejer af Vedbæk 
kro, kroen med tilhørende marker og enge.

Disse blev udstykket 1876 og vejene fik blandt andet navnene 
Larsensvej, Olesvej, Marievej, Olgasvej og Margrethevej. Vejnavne 
opkaldt efter nogle familiemedlemmer.

I 1880 blev kroen delvis revet ned og ombygget til et stort Strand-
hotel. Min farfar, Robert Larsen, ældste barn ud af 9, har fortalt 
mange historier om livet på Hotellet, hvor gæsterne ofte var 
landliggere fra København.

Blandt andet var det altid spændende, når Holger Drachmann kom 
på besøg. Da blev der liv og glade dage. Jeg husker en nytårsaften i 
starten af 1950erne, hvor familien var samlet omkring radioen. 
Skuespiller Martin Hansen skulle læse en novelle af Karl Larsen, 
’Odin og hans gamle Kæmper’. Odin var min oldefars kæle/
øgenavn og historien handlede om en overordentlig fugtig aften på 
Hotellet, hvor Odin og Drachmann var i højt humør.

Vi børn morede os gevaldigt, men min farfar var meget oprørt og 
vred, noget vi ellers sjældent så. Han påstod, at det var pure 
opspind. Men – der går sjældent røg – o.s.v. 

”RICOMHAGT” 
1898 blev hotellet solgt og man flyttede til et hus på Margretevej 2 

opført af min farmors far (endnu en oldefar) Murermester Biegler 
fra Nærum. Mine hotel-oldeforældre, Jens og Marie, fandt på at 
give huset et lidt pudsigt navn ved at tage 1. bogstav i de 9 børns 
fornavne i kronologisk rækkefølge: Robert, Josepha, Camilla, 
Olga, Margrethe, Hans, Aksel, Georg og Theofilus. Det blev så til 
”RICOMHAGT”.

Hotellet brændte kort efter og i 1901 blev der opført et noget 
mindre hotel, men allerede i 1913 brændte også det.

Samme år kom et nyt hotel til verden, det hotel jeg husker fra min 
barndom. Det var et stort hotel med plads til mangt og meget. 
Blandt andet holdt Håndværker- og Borger -foreningen deres årlige 
fester her. Min farmor Ingeborg, spillede ofte til løjerne.

Erindringer og historier fra Vedbæk

Af Kirsten Larsen

Vedbæk kro’s have
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Fru Gude tog sig af danseundervisningen. Må indrømme, at jeg 
ikke var den artigste elev, da det var meget sjovere, at løbe rundt og 
lave lidt ballade i det spændende hotel.

1947 åbnede Biografen i hotellets teatersal. I starten med Karen 
Poulsen som leder, senere var det Lars Christensen. Biografen var 
ret, for ikke at sige meget, primitivt indrettet og der skete ofte 
uheld med filmene under forevisningen. Postbuddet Emanuel stod 
for teknikken og når uheldet var ude, og det var det som sagt tit, 
trampede vi i gulvet og råbte ” Eemaaaanuel, Eemaaaanuel”.

Stakkels Emanuel, han var ellers sådan en flink mand!

Da hotellet i 1962 blev revet ned for at give plads til ”Marina”, var 
det også slut med biograf i Vedbæk.

På Stationsvej nr.16 blev i år 1900 opført en købmandsbutik til min 
farfar, Robert Larsen. Han ville gerne have haft en gård og drevet 
landbrug, helst med kvæg og får, men han var født med hofteskred.

Det betød, at hans venstre ben var væsentligt kortere end det højre, 
hvilket besværliggjorde hans mobilitet.

Min farfar var en meget hyggelig og venlig mand. Han fik tit medli-
denhed med de kunder, der havde problemer med at betale for 
diverse varer, så der blev lidt for ofte slettet nogle poster i ”Den 
sorte bog”. Nogen super forretningsmand var han bestemt ikke.

Det fortaltes, at han om morgenen serverede en lille gratis snaps, 
som fiskerkonerne kunne varme sig med på deres vej ind til 
Fisketorvet i København. Det fik dog en brat ende, da min farmor, 
der så ganske anderledes på tingene, opdagede det.

Min farmor havde gået på konservatoriet et par år, så hun var ferm 
på klaveret og spillede helst klassiske værker. Fru Grundtmann, der 
boede overfor på Stationsvejen, fortalte at folk, der gik tur nedenfor 
farmors somme tider åbne vinduer, sagde: Det kan da godt være, at 
fru Larsen er dygtig, men når Købmanden spiller, men det gør han 
kun, når fruen ikke er hjemme, så er der gang i den, så er det 
Lumby og anden lystig musik.

De sidste år vores farmor levede, var hun dybt senil. Vi børnebørn 
morede os med at sætte de sværeste noder, vi kunne finde på 
klaveret og bede farmor om at spille for os. Hver gang tænkte vi: 
”Nu må det da gå galt”, men det gjorde det (hmm. desværre) aldrig.

JEG GIK PÅ VEDBÆK SKOLE FRA 1943 TIL 1948
På mange måder var Vedbæk Skole en dejlig skole med mange 
gode oplevelser. For det meste var det bare spændende og sjovt. 
Søde kammerater fra Vedbæk, Trørød og Børnehjemmet ”Aggers-
hvile” og mange flinke, dygtige lærere. En af dem var lærer 
Boesen.

Skolen arrangerede udflugter, hvoraf især én var mindeværdig. Det 
var Kullen – turen, som lærer Boesen stod for. Bortset fra klipper-
ne, hvis lige nogle af os aldrig havde set før, så var det også meget 
spændende at svømme i det ’Store Hav’.

Vi var jo ellers vandt til Øresund. Helt fantastisk var det, da lærer 
Boesen kravlede højt op på en klippe og sprang på hovedet i 
vandet. Det var rystende, men også virkelig imponerende.

Genopbygget hotel, med danseundervisning og biograf.
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En anden uforglemmelig oplevelse var, da jeg gik i fjerde, eller 
måske var det femte klasse, hvor vi opførte H.C. Andersens 
”Svinedrengen” på Vedbæk Hotel. Det var igen hr. Boesen, der 
stod for arrangementet. Han satte i scene og var fantastisk god til at 
få os til at spille komedie. Vi var 2 piger, der var til audition hos 
Lærer Boesen til rollen som prinsessen. Det var Hanne Madsen og 
mig.

Hanne vandt, hvad der sandelig ikke var noget at sige til. Jeg blev 
1. hofdame og fik yderligere til opgave at stå i kulissen og synge 
”Ach, du lieber Augustin”, den melodi Svinedrengen spillede på sit 
strengeinstrument.

En pudsig ordveksling fandt sted på opførelsesaftenen. Svinedren-
gen, Uffe Gitz-Johansen, sad på scenen og spillede på sit stren-
ge-instrument. Prinsessen, Hanne, ville gerne erhverve dette 
musikinstrument. Hun sendte mig, 1.hofdamen, hen til Svinedren-
gen for at høre om prisen.

”10 kys af Prinsessen” var svaret. Hofdamen blev forfærdet og 
udbrød: ” Ihhh – hvad skal vi dog gøre?” Hvortil Uffe, med siden 
til publikum, hviskede: ”Skide i bukserne og la’ dem tørre”.

Jeg blev bagefter spurgt af min farmor, der sad dernede på 2. 
række, hvad det var Svinedrengen havde hvisket, der havde været 
så morsomt. Det turde jeg ikke referere, så jeg fandt på noget lidt 
artigere.

Af andre lærere, som var populære, kan nævnes hr. Lungreen, frk. 
Biilgaard, fru. Boesen og måske især Vejen–Jensen. I hans 
hyggelige timer sang vi salmer og sange, som han spillede til på sin 
violin.

Men, der var desværre også mindre rare ting ved Vedbæk skole. 
Selv for en 10 / 12 års pige var det ikke til at undgå at se, hvordan 
der blev gjort forskel på eleverne alt efter, hvem og hvor de kom 
fra.

Skolens inspektør havde et meget ildevarslende temperament. 
Prygl hørte til hans hyppige afstraffelsesmetoder. Det kunne både 
være nogle på hovedet, men ofte endnu værre, spanskrøret. Det gik 
især ud over de børn, der i forvejen havde det svært, for eksempel 
børnene fra ”Aggershvile”, eller Vedbækbørn fra vanskellige 
vilkår.

En besynderlig ordning på Vedbæk skole var, at ”Aggershvile- 
børnene” ikke kunne komme til Mellemskoleprøven.

Jeg gik i klasse med en vældig sød og dygtig pige fra ”Aggershvi-
le”. Engang vi snakkede om prøven, som jeg glædede mig til, 
fortalte hun mig, at hun også gerne ville til denne prøve, men det 
måtte børnehjemsbørnene ikke. Gudskelov kom hun til prøven, 
men først efter at en lærer (min far) fra en anden skole havde påtalt 
den urimelige ordning højere oppe i systemet. Min veninde bestod 
og kom i mellemskolen. Om der også var andre, der fik lov, husker 
jeg ikke, men mon ikke det var slut med den utrolig diskrimineren-
de regel.

De 3 ældste klasser kom hvert år i teateret, ”Dansk skolescene”.  
Vi var nogle få fra de mindre klasser, der fik lov til at komme med. 
Det var selvfølgeligt spændende, men her var igen tale om en 
urimelig forskelsbehandling! !

En flov oplevelse for mig var, da jeg en dag i 4. klasse mødte i 
skolen i det stiveste puds. Jeg skulle med i Teateret. Den dag skulle 
vi aflevere en skriftlig opgave til Frk. Biilgaard. Den havde jeg 
ikke fået lavet!

Straffen faldt hårdt, men retfærdigt: Ingen teatertur! Det var ikke 
helt nemt at finde en forklaring, da jeg kom hjem fra skole i utide!
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Livet i Vedbæk under besættelsen 
- set med et barns øjne

Af Birgitte Bojsen-Møller

DEN 9. APRIL 1940
Jeg er født i 1933 og har som 7-årig et klart billede af den 9. april 
1940 i min erindring. 

Jeg og min familie stod alle om morgenen – før skoletid – i et 
sydvendt vindue i vores hus på Olgasvej 5. Med gru iagttog vi de 
mange tyske flyvemaskiner, der fløj lavt hen over os i nordlig 
retning. Vi børn var for små til rigtig at forstå faren, men jeg husker 
stadig mine forældres bekymrede ansigter. Vi blev dog alligevel 
sendt i skole, men jeg mener, vi hurtigt blev sendt hjem igen.

Husker, at der herefter blev smidt tyske flyverblade ned, de såkaldte 
”OPROP”. 

Senere under krigen fik vi på mystisk vis fat i nogle illegale blade, 
som vi var så bange for, at vi gemte dem under badekarret. 

DEN NØJSOMME DAGLIGDAG
Vi sultede ikke under krigen, men luksus-ting var der intet af, og vi 
lærte at være nøjsomme. Tøj og sko gik i arv fra store søskende til 
små søskende, og meget blev omsyet og genbrugt. På min store-
brors konfirmationstøj ser man tydeligt, at lommen på jakken 
sidder i højre side ”damesiden”!  

Vi kendte en familie med fire drenge. Da den yngste skulle 
konfirmeres, var hans inderligste ønske, at hans konfirmationstøj 
skulle være nyt! 

Sko blev forsålet. Trøjer blev trævlet op og strikket til sokker. 
Dyner og nedfaldne faldskærme blev syet om til cottoncoat’s. Vi 
gik i ”maksimaltøj”, der kradsede og kløede (celluld). Lagener blev 
”ægvendt”, og silkestrømper, (hvis de overhovedet kunne fås), blev 
opmasket – ligesom i Matador. Hertil brugte man en speciel, lille 
hæklenål. Æblekød blev til æblegrød og æbleskræller blev til 
æblesuppe. Sæberester kom i små net, så også sidste rest blev 
brugt. 

Tysk flyverblad ”OPROP”
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Alle vore mødre blev ret opfindsomme, må man sige. En nat fik vi 
en gris oppe fra Enrum, som blev parteret i nattens mulm og mørke 
af vores nabo, slagter Madsen. Det var lidt farligt, for det var 
absolut forbudt. Fryser havde man jo ikke den gang, så grisestyk-
kerne blev nedsaltet, ligesom frikadeller blev henkogt. Æg blev 
opbevaret og præserveret i ”vandglas”. Mener dog, at der næsten 
altid var søndagssteg på bordet, hvor resterne så blev lavet til 
hachis. Man drak kun surrogat-kaffe med bl.a. cikorie, når 
kaffemærkerne var brugt op, og surrogat-te, lavet på bl.a. linde-
blomster. 

For at drøje på maden fik vi næsten altid en eller anden slags grød 
til forret, f.eks. fløjlsgrød eller maizenagrød. Retter med kål, roer, 
kålrabi og lign. blev ofte anvendt. Der var rationeringsmærker på 
tøj, mad og slik m. m. samt benzinmærker til bl.a. læger. I øvrigt 
var de fleste privatbiler ”opklodset” i folks garager.

Engang kørte min far, som var læge, bagved en bil med mange 
pakker margarine. Stor var glæden, da bildøren sprang op, og der 
så faldt en hel kasse margarine ud. Husker, at mine forældre delte 
margarinepakkerne ud til deres nærmeste venner eller byttede dem 
med smørmærker og lignende. 

Vi cyklede til alt, og da der ingen biler var, løb vi ofte på rulleskøj-
ter – også på Strandvejen.

Vi lyttede til radioen, navnlig nyheder fra den danske radio i 
London, med kryptiske meldinger til frihedskæmperne i Danmark. 
Husker navnlig en af sætningerne: ”Grisen går på stylter”, hvilket 
så f. eks. kunne betyde tid og sted for en våbennedkastning. 

Vi hørte ”Familien Hansen” og naturligvis Gunnar Nu Hansens 
sportsudsendelser. 

ET FLYSTYRT
Af mere alvorlige episoder husker jeg, at vi en dag stod på 
Stationspladsen og så en tysk flyvemaskine komme larmende 

ganske lavt henover Vedbæk i sydlig retning. Vi var klar over, at 
der var noget galt, og et øjeblik efter hørte vi så et kæmpebrag. Vi 
tog straks vore cykler og kørte efter lyden og røgen ad Grisestien. 
Ganske rigtigt: Da vi kom op til familien Mellemtins marker ved 
Aggershvile, lå den tyske flyvemaskine med næsen boret godt ind i 
bakken, og der var tydelige hjulspor i marken. På Lokalhistorisk 
Arkiv på Nærum Bibliotek har man et billede af episoden. 

En tid efter, da alt af værdi var fjernet af tyskerne, drog vi børn på 
tyvetogt ind i den tomme maskine, hvor alle hjembragte et trofæ. 
Jeg havde i mange år liggende noget krøllet metal samt et par 
ledninger derfra. 

Rationeringsmærker
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”HENRIKSHOLM”
Under krigen overtog tyskerne den jødiske familie Melchiors store 
villa, ”Henriksholm”, på Henriksholms Allé. Først boede der tyske 
soldater, og senere blev villaen brugt til uddannelse af Hitlerju-
gend. En dag hørte vi, at en af de unge tyskere var deserteret, 
fanget og skudt. Dagen efter blev de unge drenge tvunget til at gå 
syngende ned forbi os på Olgasvej og videre rundt gennem byen. 
Det gjorde et stort indtryk på os alle.

Lige efter krigen blev ”Henriksholm” i en periode brugt som 
opsamlingssted for østeuropæiske flygtninge, som skulle hel-
bredsundersøges før hjemsendelse. Min far blev involveret i dette 
arbejde, og nogle gange kørte jeg med ham. Mens han arbejdede, 
gik jeg rundt og prøvede at kontakte de unge mennesker blandt de 
internerede. Derfor købte jeg en autograf bog og fik i løbet af kort 
tid mange autografer fra disse unge fra det ødelagte Europa. Denne 
bog – fyldt med navne, adresser og spændende tanker fra hele 
Europa – har jeg sidenhen givet til Frihedsmuseet.

Da der blev fredeligere tider, overtog Gunnar Jørgensens Kostskole 
i en periode ”Henriksholm”. 

JØDEFORFØLGELSEN
Om jødeforfølgelsen har jeg også nogle stærke erindringer. Under 
krigen blev der bygget et lille træskur på den sydlige mole til den 
vagthavende tysker, som skulle holde øje med havnen. Et ønskejob 
for en tysk soldat! Og fredelige, som de var, blev de ofte ”venner” 
med fiskerne og andre, der havde deres gang på havnen. Derfor var 
alle overbevist om, at vagten kiggede den anden vej, når fiskerne 
sejlede jøder i lastrummet over til Sverige. Der var næsten ingen 
private både i havnen, kun fiskerbåde, da det var forbudt at sejle ud.

Mine forældre var gode venner med sømands-forfatteren og 
havnefogeden Knud Andersen, der boede på Larsensvej nr. 23. Jeg 
og mine søskende og jeg gik også til klaverspil hos hans kone 
Kirsten Gjørup. I hans hjem, samt i nogle af fiskernes hjem, 
samlede man på aftalt tid grupper af jøder før transporten til 
Sverige. 

Husker, at telefonen ringede i vores hjem, hvorefter min far tog på 
sygebesøg, som vi jo var vant til. Først efter krigen har min mor 
fortalt os om fars farlige mission, at når han hørte en aftalt kode, 
betød det ”sygebesøg” et bestemt mødested. Her gav far så de 
mindre børn en beroligende sprøjte, så de trygt kunne sove på den 
farefulde færd over Sundet. Et grædende barn på flugt over 
Øresund kunne få fatale følger.

VORES LOKALE NAZIST
Det hører også med til besættelsen at fortælle om en vis hr. Lange, 
(også kaldet ”Korte-Lange” på grund af hans lidenhed), der boede i 
et lille hus på Larsensvej nr.1, helt nede ved Strandvejen. Ved siden 
af, i nr.3 boede, så vidt jeg husker, en vognmand.  

Hr. Lange var altid iført sort tøj og bowlerhat. Man sagde om ham, 
at han var nazist og jødehader, fordi han havde et billede stående af 
Hitler.

BRAND I NR. 3
En dag udbrød der en mindre brand hos nævnte nabo i nr. 3. Mener 
ikke, der var ild i hr. Langes hus, men brandmændene kendte 
åbenbart lidt til hr. Langes tilbøjeligheder. I hvert tilfælde pøsede 
de vand på – og også indeni – hans hus. Man kan næsten sige, at de 
spulede ham ud! 

Efter branden stod hans dør åben og huset delvis tømt. Vi børn var 
hurtige til at kravle ind og stjæle, hvad der var tilbage. Denne gang 
var mit trofæ en rulle sygarn, som jeg stadig har. Også mine brødre 
har noget gemt fra vores indbrud. 

BEFRIELSEN
Så kom den 4. maj, og fra denne dag og lang tid fremover bar de 
fleste børn deres hjemmelavede hæklede ”Royal Air Force-Huer” 
(røde-hvide-blå ringe). Min mor havde dog hæklet en ”Stars and 
Stripes-Hue” til mig. Den er også for længst givet til Frihedmuseet. 
Huerne blev hæklede et par måneder før kapitulationen, men ingen 
vovede at gå med dem udendørs af skræk for repressalier.
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Da frihedsbudskabet kom, løb man ud på gaderne, mange med de 
hæklede huer på. Vi søgte alle ned mod Vedbæk Havn, hvor vi 
begejstrede hilste på hinanden. Dagene efter stod vi på Strandvejen 
og modtog Den Danske Brigade, der kom hjem til Danmark via 
Helsingborg-Helsingør. De kastede slik, chokolade og tyggegummi 
ned til os fra deres lastbiler. Det blev den helt store dille at samle på 
slikpapir. 

Mandag den 6. maj tog min fætter og jeg helt spontant vores store 
Dannebrog med i skole. Flaget havde vi fået af en gammel moster. 
Da vi var de eneste, der var kommet på den idé, blev vi bedt om at 
gå forrest, da alle børnene jublende gik rundt i skolegården. 

På turen hjem ad Trørødvej stod der en dame ved det store hus med 
den snoede skorsten i nr.13. Hun stoppede os og sagde, at vi skulle 
lære at synge den nye frihedssang, den om ”De fem forbandede år”. 
Og dér stod vi så og sang! 

Et par dage efter oplevede vi det, vi flere gange senere har set på 
krigsfilm, nemlig afhentning af en nazist.

Det gik som en løbeild gennem Vedbæk, at ovennævnte hr. Lange 
var blevet taget af frihedskæmperne, og at den lastbil, som han 
skulle køres af sted i, skulle have benzin på fra Svend Ottos lille 
benzinstander på Stationsvej. 

HR. LANGES SKÆBNE
Dér kommer hr. Lange så kørende – på ladet af en lastbil – stående 
med sin bowlerhat på hovedet og omgivet af frihedskæmperne, let 
genkendelige på deres berømte armbind. Alt imens man tankede op, 
stod han så dér, helt ubeskyttet af den ventende flok Vedbækkere.

Al vores tyskerhad kom nu op til overfladen mod den stakkels hr. 
Lange, som ”kun” havde haft et billede af Hitler stående fremme. 
Jeg har det stadig helt skidt, når jeg tænker på, at jeg har været med 
til at kaste æg og tomater efter ham. Håber, at eftertiden forstår og 
tilgiver vores handling. 

OG SÅ KOM MONTGOMERY!
Det sidste jeg husker fra besættelsen var General Montgomerys 
besøg i København.

Den kendte familie Regoczy fra Smidstrupørevej nr.10 i Vedbæk 
havde en flot Humber, som man stillede til rådighed for Montgo-
merys kørsel, mens han var i København. På den store tur gennem 
byen kørte han dog i KRONE 1, har jeg siden set på fotos.

Vi var naturligvis inde i København og opleve det hele.

TILBAGE TIL DAGLIGDAGEN
Herefter ”brød freden ud”. Jeg selv var i mellemtiden blevet en stor 
pige på 13 år, og andre ting optog mig nu.
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“AT LIGGE PÅ LANDET“ = LANDLIGGERE!

Af Flemming Cohn

Københavnernes foretrukne sommerbolig var i Tårbæk i 30erne, 
siden blev det Vedbæk og Rungsted, og er nu endt i Hornbæk.

Det var et stort mas med at flytte på landet. Man måtte i god tid bestille 
den sædvanlige fragtmand til at komme og hente et helt læs bohave. 
Porcelæn, bestik, gryder og pander, sengelinned og ikke at forglemme 
kanariefuglen. Det var et skønt syn at se fragtmanden køre af sted med 
den store oppakning, medens familierne tog damptoget.

Udover de to “vigtigste” steder i Vedbæk: Tennisklubben og 
bade- anstalten så var der “Moleræset”, d.v.s. at vi om aftenen 
spadserede en tur langs molerne og her mødte venner og bekendte 
og fik mange en hyggesnak.

Fru Mortensen i havne-kiosken havde et godt salg i sine “premie-
re-is” osv. Trods regn og blæst opholdt vi os mange gange i 
badehusene på badeanstalten og hyggede os med snak og spil.

Et af årene boede skuespiller Freddy Albæk i Vedbæk. Han var 
ualmindelig sjov og sympatisk og underholdt os unge fyre med 
sjove historier. 

Ligesom Birgitte fortæller så var man i vores alder ret nysgerrig 
hvordan det andet køn egentlig så uden tøj på, og jeg skal ikke gøre 
mig bedre end Birgitte, men for mit vedkommende var det naturlig-
vis pigerne det drejede sig om.

Jeg fik lært at svømme af svømmelærer Dorrit Ulfborg som stod i 
regn og blæst med bambusstangen som jeg klamrede mig til i 
starten. Jeg fik omsider fri-svømme-prøven og kom også ned på 
bunden, af det ikke altid rene vand, og hentede det hvide kors op.

Vi lå mange gange på rad og række udenfor badehusene og spiste 
ved frokosttid vore medbragte “klemmer” (mad). Bademester 
Larsen og frue holdt pinligt rent overalt, desværre var efterfølgeren 
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ikke så pertentlig. Vandet omkring badeanstalten var tit grumset 
og ret ulækkert.

Lige ved badeanstalten var der et udløbsrør med alskens snavs og 
affald, når det var slemmest blev der hejst det røde flag og så vidste 
man at det var sundhedsfarlig at bade.

Som landligger hos familien Jønson på Engvej nu Gøngehusvej fik 
jeg min eneste fobi som desværre holder den dag i dag. Der hvor jeg 
sov var der altid en masse insekter oppe på loftet, bl.a. edderkopper.

Jeg bor i et hus idag hvor der naturligvis også af og til kommer 
disse frygtindgydende edderkopper. Med største anstrengelse får 
jeg fat i støvsugeren, og så er den væk. Min kone er også bange, så 
for sjov, støvsugede hun en dag en rigtig stor edderkop op, og smed 
så en stor valnød efter den, så var hun sikker på den var død!!

En af mine meget gode kammerater var Flemming som boede lige 
overfor og hvis far cyklede rundt og hentede duge osv. til strygning, 
medens Flemmings mor stod dagen lang og strøg i røg og damp.

Overfor “slottet” “Henriksholm” var der i sin tid en garnison 
soldater som arrangerede lejrbål, snobrød og sange visse aftener. Vi 
strømmede derud og havde det vældig sjovt og hyggeligt. På 
samme side lå huset “Udsigten“ ejet af familien Melchior, familie 
til dem der ejede Henriksholm. På Udsigten samlede de tre børn 
Ettie, Carl og Dorrit en gang om sommeren alle deres venner til 
mad og drikke og leg. Det var her jeg for første gang stiftede 
bekendtskab med snaps og øl til silde- bordet, noget som jeg har sat 
stor pris på siden.

Der kunne skrives meget mere om de dejlige år som landliggere, 
men inden læseren måske har gabt indtil flere gange, må jeg hellere 
holde her, og sige tak fordi I holdt ud, og så så længe!

Vi lå mange gange på rad og 
række udenfor badehusene og 

spiste ved frokosttid vore 
medbragte “klemmer” (mad).
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Familien Flittner i Vedbæk

Af Keld Flittner

Min far K.H. Flittner, der var vokset op i barndomshjemmet ved 
Grenå, kom efter nogle læreår på Langeland til Hørsholm i 
begyndelsen af 1930’erne, hvor han arbejdede som slagter og 
jævnlig havde ture til Vedbæk, herunder til Miramare. Her 
arbejdede min mor.

De blev gift i 1936. Deres første bolig var et værelse hos familien 
Johannesen i ”Annasminde” bag den af dem drevne”Kronborgki-
osk” Strandvejen 401.

På hjørnet af Strandvejen og Engvej ( Strandvej 399 og Engvej 1) lå 
en slagterforretning drevet af fru Olufsen, der var parat til at sælge. 
Uden penge sprang mine forældre ud i det og slagterforretningen 
K.H. Flittner ( Strandvejens Kødforsyning) så dagens lys i 1934. 
Her blev den indtil 1951.

Jeg blev født i 1939. Familien var i mellemtiden flyttet over i en 
lejlighed i vognmand Nielsens ejendom Engvej 10.

Efter et årstid her flyttede vi til lejligheden ovenover Morten 
Andersens købmandsforretning Strandvejen 393, hvor vi boede til 
1943.

Fra 1943-1951 boede vi i samme ejendom som slagterforretningen 
(Det gule hus, Strandvejen 399-Engvej 1)

Min bror Orla blev født i 1945

BESÆTTELSEN
Fars forretning gik godt. Dårlige tider for landet giver gode tider 
for slagterne. Krigen brød ud i september 1939. Danmark var besat 

fra 1940-1945. Der var rationering og afsavn, mangel på fødevarer. 
Køerne foran vores forretning blev længere og længere.

Min fars arbejde med at administrere kundernes rationeringsmær-
ker, som blev afleveret til ham, muliggjorde en retfærdig og 
tilfredsstillende fordeling af de sparsomme kødmængder. Samtidig 
blev manglen afhjulpet ved fars handel med levende kaniner, høns 
og sågar grise. Gården ved forretningen var således fyldt med 
indkøbte kaniner i dertil indrettede bure. Min mor fik en hvid 
kaninpels.

Og pengene blev tjent på andet end fødevarer, da man fandt ud af at 
producere sæbe o.l. samt begyndte handel med brænde.

Den travle og voksende forretning med stadigt udvidede arbejds-
områder krævede transport til kunder og leverandører. Heste,vogne 
og varevogn hertil fandt man plads til i krogården ved hotellet med 
garager og hestestalde.

”OSTEKLOKKEN”
I 1951 stillede kommunen så voldsomme krav til indretning m. v. 
ved fortsat drift af slagteriforretning på stedet, at min far beslutte-
de i stedet at indrette lokalerne til osteforretning (Osteklokken), 
mens slagterforretningen blev flyttet til Marievej i den nye 
ejendom, som tømrermester Henning Larsen havde opført.  
Osteforretningen blev solgt i 1955.

Forretningen på Marievej fortsatte med min far som ejer indtil 
1983, hvor jeg overtog forretningen, dog kun et årstid, da jeg i 1968 
havde åbnet forretning i Skoleparken, Gl. Holte. Her var min far en 
uundværlig hjælp for mig indtil sin død.
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Hr. og fru Flittner ved deres 
første butik, Strandvejens 
Kødforsyning.

Keld og Orla Flittner

Lange køer foran butiikken 
under krigen.

Varevogn.

Osteforretningen 
som blev solgt i 

1955

Fru Flittner med kaninpels.
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Årene, hvor familien drev slagterforretning på Engvej var livlige 
og spændende for mig. Hjemme krævede mors uundværlige hjælp i 
forretningen, at jeg havde barnepige. De ansatte spiste hos os. 
Mange boede der også. Under krigen frem til 19. september, da 
politiet blev taget af tyskerne, havde kystpolitiet sin gang og fik 
måltiderne hos os.

LEGEKAMMERATERNE
Og jeg kunne lege, jeg havde kammerater. Der var så lidt trafik på 
Strandvejen, at den kunne bruges som legeplads, ja fodboldbane. 
Engvejs bløde grus var ideelt til ” at spille land” med vores 
lommeknive.

De fleste legekammerater i de første år boede i nærområdet. Lad 
mig nævne rullemandens søn Flemming, skomager Petersens tre 
døtre, Kaj Frede fra Engvej 10, Henrik og Ebbe Worm, Jens Harald 
Jørgensen (”Brødtipper). Med alderen og skolegangen kom flere til, 
lidt længere væk, ofte som klassekammerater indtil 5 klasse i 
Vedbæk Skole:Niels Falch, bådebygger Nielsens søn Jørgen, 
Cyklearnes søn Kjeld, Erik Sjødahl Andersen, Morten Ussing, 
Købmand Peter Andersens søn Ole, Carl Henrik Nordfeld fra 
Bakkehuset.

Dengang var der ikke så mange fritidstilbud. Der var fodboldklub-
ben (uvist af hvilken grund mest benyttet af børnene omkring 
Engvej og Larsensvej, dog ikke af mig, der altid har prioriteret 
ridning før alt andet), og så var der tennisklubben, tilsyneladende 
forbeholdt landliggerne og Vedbæks nordlige områder med 
Olgasvej og strandvejsvillaerne. Om sommeren havde vi naturlig-
vis badeanstalten og ”Trekanten” syd for havnen

Fru Gudes danseskole var ikke for alle, men jeg var med, ligesom 
jeg og andre privilegerede var faste deltagere i Håndværkerforenin-
gens store julefest, hvor drengene mødte op i matrostøj og byens 
håndværks-og handelsmæssige spidser stod for uddelingen af gaver 
og godter. Byens anden store julefest blev arrangeret af Sangfor-
eningen, altid efter Håndværkerforeningen for at man kunne gøre 
brug af juletræet herfra, der som et fast ritual var blevet ribbet og 

Årlige sommerfester og katten af tønden på Christiansminde.

Håndværkerforeningens fugleskydning med afsluttende fest på 
Vedbæk Hotel



fjernet og måtte pyntes på ny af sangforeningens måske mindre 
privilegerede medlemskreds.

SOMMERFESTER OG FUGLESKYDNING
En glæde for os børn var de årlige sommerfester med den ufor-
glemmelige atmosfære på Christiansminde, hvis borde var fyldt 
ikke blot af Vedbæk’ere, men af københavnere ofte kommet hertil 
på cykel. Christiansminde var også stedet, hvor katten blev slået af 
tønden til fastelavn, en aktivitet, der i en årrække fandt sted på 
mine forældres initiativ.

Hos de voksne var den store begivenhed Håndværkerforeningens 
fugleskydning med afsluttende fest på Vedbæk Hotel. Påklædning: 
Mindst smoking for herrerne og for damerne lange kjoler, håret sat 
op til datidens uskyldige narrestreger efter timelange indsatser fra 
byens frisører Lily Andersen (gift med Svend Otto), Olga Johansen 
og Frisør Petersen i Vedbækhus.

Om vinteren havde man også møderne på Enrum i Odd-Fellow- 
ordenen, hvor medlemsskabet for mange i vor kreds var et ”must”. 
Og jeg må ikke glemme kortspillet, især l’hombre-aftenerne om 
torsdagen på Vedbæk Hotel og i mange private hjem.

Familien Flittners vennekreds talte medlemmer som ægteparrene 
bådebygger Erhard Nielsens, malermester Arentofts, trafikassistent 
Åge Poulsens, købmand Peter Andersens, blikkenslagermester 
Hans Peter Olsens, mejeriejer Schmidts, skomagermester Christian 
Hansens.Med tilføjelsen af ”s’et” vil den kyndige læser forstå, at 
jeg har forsøgt at illustrere, hvordan man måske dengang rangfor-
ordnede ægtefællerne. Heldigvis er det slut i dag.

EFTER KRIGEN
Den mørke tid under krigen blev efter maj 1945 fulgt af lyse og 
festlige dage med den danske brigade fra Sverige marcherende på 
Strandvejen, det RAF-farvede armbind på mange lokale borgeres 
ærmer. En særlig erindring for mig er, hvordan man kunne se de 
opklodsede biler komme ud og bl.a en søndag fuldstændig fylde 
Strandvejen. Ikke mere fodbold her.

Strandvejen efter krigen med oplodsede biler.

Den danske brigade på Strandvejen.
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Det tog dog lang tid før de lange køer foran vores forretning 
forsvandt.

Næsten samtidig med flytningen af slagterforretningen til Marievej 
i 1951 købte far ejendommen Strandvej 417 på hjørnet af Marievej. 
Her var tre lejligheder, hvoraf Malermester Jørgen Schmidt efter 
nogle år flyttede ind på første sal og blev dér, indtil han ved 
forældrenes død kunne overtage Hotelstien 6. De tre lejligheder 
blev udstykket i to ejerlejligheder, og i 1977 købte jeg og flyttede 
ind på 1. sal, hvor jeg boede til jeg 1989 solgte denne lejlighed. Bl.a 
på grund af mors bentøj var mine forældre rykket ind i stueetagen.

Efter min fars ophør som selvstændig har han som nævnt været en 
stor hjælp for mig, først på Marievej, derefter de mange år i 
Skoleparken. Min mor døde i 1992,og far blev boende i stuelejlig-
heden indtil sin død i 1995. Derefter solgte jeg også denne lejlighed 
sammen med Orla.

Jeg har i årenes løb været væk fra Vedbæk-området som led i min 
uddannelse og ved aftjening af min værnepligt som garder. Under 
uddannelsen i Sorø mødte jeg Erna, som jeg blev gift med i 1964. 
Vores søn Peter blev født, mens vi havde en lejlighed i bagermester 

Buddes ejendom på stationsvej. Senere fik vi Charlotte, mens vi 
boede på Olgasvej 19, købt i 1966, hvor familien boede indtil vi 
som netop nævnt i 1977 overtog 1. salen på strandvejen.

Min forretning i Skoleparken viste sig ved overtagelsen nærmest at 
være en ”Mad-ud-af- huset-forretning”, og det krævede forandrin-
ger, som kunne minde om min fars indsats på Engvej i hans 
ungdom. Jeg opnåede således en stor vækst ved at specialisere mig 
i handel med(islandsk) lam og især vildt, f. eks fra Dyrehaven, men 
også fasaner hentet hjem fra sydsjællandske godser. Vores kød-og 
pålægsvarer blev solgt tilbage til de leverandører, hvor vi havde 
hentet råvarerne.

Og Erna kastede sig sammen med Charlotte over driften af to 
modeforretninger i Hellerup og Nærum. Disse lykkelige aktive år 
blev afbrudt, da jeg mistede Erna i d. 12 januar 1998 og besluttede 
at afvikle alle forretninger.

I dag nyder jeg en slags pensionisttilværelse med en dejlig lejlighed 
på Øverødvej i Holte. Jeg glæder mig over mine børn og tre 
børnebørn. Den store passion er fortsat ridning og heste, som jeg 
har staldet op i Sandbjerg.

Strandvej 417

Slagter Flittner i Gl. Holte Keld Flittner til hest
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”LANDRO”

Engang var disse bygninger og navnet 
”Landro” det gode og velanskrevne  
pensionat”, især om sommeren fyldt 
med gæster.

Af Flemming Cohn og Jørgen K. Andersen  
– med bistand af Else Marie Larsen

Huset ligger der endnu på Gøngehusvej (engang Engvej) 26 og på 
facaden har vi stadig navnet.

Lidt historie om bygningerne kan man hente i bygningsarkivet, 
hvor det fremgår, at den første bygningsattest er fra 1904. Pensio-
natshistorien er mere usikker, men vi ved, at familien Schrøder i 
årene inden de i 1916 startede opførelsen af Olesvej 27, havde 
sommerophold på ”Landro”

Fra 1932 kan man i bygningsarkivet finde navnene R. og A 
Kortsen, et navn der bringer en oplysning i erindring fra s. 40 i 
Søllerødbogen fra 1947.Her tales om ”lærer Cortsen fra Farsø, Johs 
V Jensens og Fru Thit Jensens lærer, hvis datter en årrække drev 
pensionatet ”Landro” i Vedbæk”. Mon ikke vi her har forklaringen 
på, at Thit Jensen gennem mange år boede på ”Landro” hver 
sommer? Herom lidt mere senere

HVAD SKETE EFTER FRK. CORTSEN?
Herom ved vi, at Marie Hansen og hendes mand Viggo Hansen i en 
årrække drev pensionatet. Viggo Hansen, der var ansat ved 
Statsbanerne, er personen, hvis navn vi finder i bygningsarkivet, 
men Marie Hansen var nok den drivende kraft i pensionatet. I dag

1920

1900
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Om ægteparret Hansens ejertid er det lykkedes at indhente 
oplysninger fra to kilder, nemlig fra en tidligere ansat Else Marie 
Larsen og fra Marie og Viggo Hansens børnebørn.

Det begyndte med, at Flemming Cohn som medlem af arbejds-
gruppen i ”Det gamle Vedbæk” fik en oplysning om, at Else Marie 
Larsen, boende i Gammel Holte, nok havde noget at fortælle.

Det viste sig at Else Marie i 1988 i Søllerødbogen har fortalt om sit 
liv, herunder 2 år (1946-47), hvor hun havde arbejdet som køkken-
pige på ”Landro”

Vi opsøgte Else Marie. Vi fik lov til at gengive, hvad hun i 1988 
skrev i ”Søllerødbogen”.

ELSE MARIES HISTORIE HEROM ER:

”I sommeren 1946 kom jeg til Vedbæk på ”Landro”, hvor jeg 
skulle være kokkepige og hver dag lave mad til 25 pensionæ-
rer, som var på sommerophold i Vedbæk. Her boede også 
skuespillerne fra Vedbæk revyen, bl.a. Preben Neergård og 
Freddy Albeck. Jeg var på ”Landro” i fem sommermåneder i de 
to år 1946 og 1947. Det var et hårdt job for en 16-års pige, men 
jeg var glad for at lave mad og kunne i det hele taget godt lide 
at være der. Arbejdsdagen var lang. Vi begyndte kl. 7 med at 
lave morgenmad, som skulle på bakker til alle værelser og i 
spisestuen til familien. Hver dag kl.12-13 var der stor frokost, og 
så var det bare om at få vasket op i en fart, da vi havde to 
fritimer, når vi var færdige. Så kunne vi gå over til et lille 
stationshus, hvor vi havde vores værelser, derefter tilbage kl 16 
og i gang med middagsmaden, der altid bestod af to eller tre 
retter mad. Engang havde jeg været hjemme hos mor og far og 
købt 7 høns, dem fik jeg selv lov til at plukke i min fritid. Andre 
dage fik vi levende rejer fra Vedbæk havn (5 kg), der skulle 
være færdige til frokost. I fritiden gik jeg ned og svømmede fra 
badeanstalten-også om morgenen inden vi begyndte dagens 
arbejde, og om aftenen, når vi var færdige ved 21-tiden.

En eftermiddag, hvor jeg var nede og bade, svømmede jeg 
roligt udad, og der kom en ung pige, som svømmede bagefter. 
Hun spurgte, om vi skulle følges ad, da vi så en båd, som vi 
ville prøve at nå. De vinkede til os, og vi svømmede efter, men 
pludselig ser jeg mig tilbage, Vedbæk havn var væk. Jeg 
foreslog derfor, at vi vendte om, men på tilbageturen blev hun 
så træt, så når jeg kom lidt fra hende, måtte jeg tilbage og have 
hende med. På pensionatet kunne de ikke forstå, at jeg ikke var 
kommet kl. 16, så et af børnene blev sendt ned til stranden 
efter mig,men i kabinen fandt de kun mit tøj. Der blev stor 
opstandelse, og en båd fra havnen gik ud for at se, om de 
kunne finde os. Vi blev fundet oppe ved Nivå, så langt havde 
strømmen ført os. Jeg kom hjem i seng, helt udmattet, og i 
flere dage efter var jeg godt mørbanket, men måtte arbejde 
alligevel. Siden har jeg aldrig badet, hvor der var ”sort bund”

Else Marie Larsen ved vores besøg marts 2017

Her kan man se 
Marie Hansens 
annonce i Søllerød 
Tidende 28 marts 
1946, som Else 
Marie reflekterede 
på.
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Ved Flemming Cohns og senere vores fælles besøg kom der nogle 
flere ting frem, som er værd at nævne: Lønnen var 75 kr om 
måneden.

Gjort bekendt med navnene på familien Hansens tre børn Lis, Inge 
og Finn (se senere) er det Finn hun husker bedst. Det var ham der 
blev sendt ned efter hende i forbindelse med svømmeturen.

Marie havde i Sønderjylland en veninde, som hun besøgte tit, 
således at hele madlavningen blev overladt til den 16-17-årige Else 
Marie, der havde gået i god lære hos sin mor, som gik ud og lavede 
mad i private hjem til bl.a. konfirmationer.

Måske i taknemlighed over Else Maries dygtighed, men i hvert fald 
som noget for tiden helt enestående, som Else Marie aldrig 
glemmer, kom Marie en dag hjem fra Søllerød med en fin lyserød 
kjole, som hun forærede Else Marie

FALDT GENNEM KØKKENGULVET
Som en anden særlig oplevelse vil hun gerne fortælle, hvordan hun 
en dag, mens hun stod ved køkkenvasken, faldt igennem køk-
kengulvet ned i et lille kælderrum, hvor der viste sig at ligge en 
masse gammel konserves, muligvis fra krigens tid,som hendes 
værtinde Marie Hansen tilsyneladende ikke vidste noget om. Da 
Værtinden ikke ønskede at beholde det fik Else Marie det med hjem

Vi er nysgerrige, om hun har erindring om andre kendte gæster, f.
eks Petrine Sonne, Thit Jensen og Thorkild Roose. Navnene siger 
hende ikke noget, men hun siger spontant i forbindelse her med, at 
der var ”oplæsningsaftener, hvor jeg bar bakken ind”

Vores anden kilde til historien om ”Landro”, er Marie og Viggo 
Hansens to børnebørn, Finns døtre Lene, boende i Rungsted og 
Anne-Marie fra København, som har besøgt os med interessant 
materiale.

Når man i dag spørger de få gamle tilbageværende Vedbæk’ere, der 
kan huske noget om Marie og Viggo Hansens ejertid, drejer 

svarene sig først og fremmest om de mange kendte mennesker, der 
havde deres gang i huset, om husets kultur og samtidig den 
munterhed og glædeder herskede. Af værtsparret var det nok især 
Maries person, der prægede huset på denne måde.

Finn huskes også som den livlige, nysgerrige, dreng med mange 
interesser. En af dem var autografer. Vi har kigget i hans autograf-
bog, der indeholdt navnene på nogle af ”Landro”s gæster. Herfra 
kan vi vise skuespillerne Thorkild Roose, Valdemar Møller (Bror 
til Petrine Sonne, der også var gæst, Preben Neergård, Freddy 
Albeck,kgl. kapelmester Georg Høeberg og kapelmester Teddy 
Petersen, men Finns autografbog er herudover en skattekiste med 

Børnene i huset var tvillinger-
ne Inge og Finn samt 

efternøleren Lis.

Inge og Finn gik i Vedbæk Skole. Det 
var en god og livlig klasse. Vi er 
nogle der kender mange fra billedet.



oplevelse fra 1944. Selv om det næppe er foregået på ”Landro”, kan vi 
ikke lade være med at gengive Thit Jensens fortælling fra en oktober-
aften, som alle tilbageværende Vedbæk’ere husker:

”Efterhånden blev situationen usikker for mig selv. Jeg var 
forberedt på husundersøgelse,jeg ordnede alt, så der intet kompro-
mitterende kunne findes og rejste ud til en veninde i Vedbæk. Jeg 
fik et tomt værelse nede ved stranden ved siden af et stort rum med 
redskaber. Der hvor jeg sad og skrev,hørte jeg over mit hoved de 
ængstelige jøder gå og gå,ventende på skibslejlighed til Sverige. 
Når jeg sad hos mine veninde om aftenen hørte vi skuddene nede i 
haven, mellem halvnøgne stammer søgte de ulykkelige flygtninge 
at skjule sig. Det var den forfærdlige nat, da jøderne blev indfange-
de og sendt bort. Vi hørte bilerne rase forbi ude på Strandvejen, 
lige under vores vinduer

Et udpluk af Finns autografbog

autografer fra næsten hele det kgl teaters skuespillerstab. Forment-
lig har den utrættelige Finn haft held med at få bogen forbi på 
Kongens Nytorv.

Forfatteren Thit Jensens autograf kan vi ikke finde, men at Thit 
Jensen var fast sommerinventar på ”Landro” er ingen vist i tvivl 
om. En nu afdød gammel Vedbæk’er, Jørgen Andersen, søn af 
købmand Morten Andersen og Finns gode barndomsven har fortalt 
om de oplæsningsaftener, som køkkenpigen Else Marie Larsen 
”bar bakken ind til”. Det var Thit Jensen.

Thit Jensens oprindelige forbindelse til ”Landro” er formentlig den 
tidligere pensionatsværtinde Rebekka Cortsen, omtalt ovenfor. Vi har 
søgt at efterspore i Thit Jensens erindringsbog ”Hvorfra-hvorhen” om 
der skulle være andre referencer ti Vedbæk eller ”Landro”. Det eneste 
vi har fundet er på s. 85, hvor Thit Jensen fortæller om en uhyggelig 
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Her til sidst samler vi uden yderligere kommentarer en del af de 
billeder vi har modtaget fra Marie Hansens børnebørn, udvalgt 
med ønsket om at vise omgivelserne, indretningen,. atmosfæren og 
personerne. Vi håber det for nogen kan give genkendelsens glæde, 
især af hovedaktørerne, der jo er Marie og Viggo.
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NOGET OM MENNESKER OG HUSE I 100 ÅR  
PÅ OLESVEJ I VEDBÆK

Siden første udgave har vi fået lidt mate-
riale om det gamle Vedbæk Hotel. Vi 
synes dog stadig,der må være meget 
derude og håber på flere initiativer.

Af gamle beboere på Olesvej

Endvidere er Olesvejs historie blevet suppleret med oplysninger om 
nr. 11 ved Jørgen Pejlby, ligesom Eva Hoffgaard har sendt sin 
meget detaljerede og læseværdige beretning om livet i og omkring 
nr. 25.

På dette oversigtsbillede fra 50’erne kan man se Olesvej, ligesom i 
dag, løbe fra udmundingen i Strandvejen overfor havnen frem til 
Gøngehusvej øverst til venstre i billedet.
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Men når man kigger på et kort fra 1915 eller før af det oprindelige 
Vedbæk omkring Strandvejen og lidt ind i landet, kan man ikke få 
øje på Olesvej. Du kan finde Engvej samt nok også det vi i dag 
kalder Hotelstien, men ikke den del af Olesvej, der i dag går fra 
hjørnet af Hotelstien frem til Gøngehusvej, eller sagt med nutidens 
vejnumre, den del der har numrene 12-22 og 9-29. I stedet for vej 
med huse var der indtil 1915 nøgen eng, der formentlig gav navnet 
til Engvej(en) og tilhørte Grev Danneskiold-Samsøe på Enrum.

Året efter, altså 1916 finder vi imidlertid på kortet den nye vej fra 
Hotelstien til Engvej aftegnet og navnet Olesvej skal være givet til 
erindring om en af Grevens tjenere.

Vi må derfor fastslå, at denne del af nutidens Olesvej er fra 1916 og 
at vores Olesvej bliver 100 i år, meget passende næsten samtidig 
med nogle af områdets institutioner, såsom Bakkehuset og 
Tennisklubben.

Det har givet os anledning til at rette henvendelse til så godt som 
alle nuværende ejere af ejendommene på og ved Olesvej med 
opfordring til i deres gemmer og hukommelse at søge at finde 
oplysninger, især billeder, som fortæller noget om ejendommene og 
deres historie.

Det kvantitative resultat af vores henvendelse har indtil nu været 
yderst beskedent. Til gengæld synes vi, at de få ejendomme, der har 
besvaret vores opfordring, har givet oplysninger og billeder, der 
ikke alene fortjener at blive kendt, men måske også kan animere 
andre til at kigge nærmere efter.

Som man vil se af det følgende, er det også lykkedes at få bidrag 
fra nogle af de tidligere ejere på Olesvej.

Både Hotellet og ”Skrænten” er væk. Hotellet, der forsvandt i 1966, 
husker de fleste, men vi genopfrisker hukommelsen med dette gode 
billede hentet fra Lokalhistorisk Arkiv. Der må stadig være mange, 
der kan fortælle historier, have billeder herfra.

Det gamle hotel.

Vedbæk-revy i 1946 med bl. a Schiøler 
Linck og Preben Neergård.

1953
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HOTELLET VAR ET SAMLINGSPUNKT FOR VEDBÆK’ERE
Det er efterfølgende lykkedes at finde lidt materiale, der kan give 
en idé om hvorledes det gamle hotel havde en helt anden placering i 
Vedbæk-samfundet og Vedbækborgernes bevidsthed end efterføl-
geren Marina har i dag.. Vi kan ikke lade være med at drage 
sammenligningen til ”Matador”s Postgården med den stilige tjener 
Olsen (Holger Perfort), Jernbanerestauranten med Boldt, danseafte-
nerne hos Violet Vinter, fest-og foredrags-og teateraftener med 
spidserne og den konservative forening, når vi er nogle, der tænker 
tilbage på hotelejer Snoghøj, tjenerne Jensen og Bilhagen, kroen, 
den store sal i hotelbygningen, fru Gudes danseskole, juletræsfe-
sten, de storslåede fester med håndværker-og borgerforeningen, 
den professionelle Vedbækrevy, tennisklubbens revyer.

Vi har samlet nogle billeder, der kan illustrere en del af hotellets 
spidskompetencer i 40’erne og 50’erne, og som det fremgår, i et 
enkelt tilfælde, helt tilbage til 1918.

Det er nok knap så mange, der husker ”Skrænten” på den anden 
(sydlige) side af Olesvejs hjørne mod Strandvejen. Vi har dog fået 
en snak med Lisbeth Carlander, der stadig bor i Vedbæk og i årene 
1954-62 havde sit hjem på ”Skrænten”, der tilhørte svenske SKF, 
hvor Lisbeths far var direktør.

På grunden der hørte til ”Skrænten”ligger i dag ejendommene med 
adressen Olesvej 1d, 3a,3b,3c, 3 d og 3e.

Da Lisbeth under vor samtale ser oversigtsbilledet ovenfor, som vi 
har haft svært ved nøjagtigt at aldersbestemme, kan hun straks 
konstatere, at billedet i hvert fald er fra før 1954, da der kun er én 
flagstang. Historien er, at den svenske familie Carlander straks ved 
indflytningen i 1954 fik rigspolitichefens tilladelse til at rejse en ny 
flagstang, hvor det blågule flag kunne vaje på den betingelse, at 
Dannebrog samtidig prydede den gamle flagstang.

Fra ”Skrænten”s vinduer var der fuld udsigt over haven med 
pavillon og aspargesbed og videre ud over havnen.

”Skrænten”

Ekstrabladet var der i 1945 og 
rapporterede bl.a. om den 
yngste præmietager Bente 
Ludvigsen.

Vue over strandvejen set fra 
”Marina”s byggeplads 1965-66. 
Nye tider på vej.

”Frokostkoncert” i salonen 
Fugleskydningsmiddag
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Den nyoprettede biograf bag hotellet var både til irritation og 
fornøjelse. Det første fordi biografens telefon nr. 595, lå så tæt op 
ad ”Skræntens” nr. 594, at der ofte var forgæves billetreservationer. 
Men biografens nærhed gav den særlige fordel, at man med åbne 
vinduer kunne vente med at gå derover til man kunne høre 
reklamerne derovre fra.

Direktør Carlanders efterfølger i 1962 ønskede ikke at bo på 
”Skrænten”, og ejendommen blev solgt til Københavns Kommune, 
der indrettede plejehjem. Da Lisbeth under et besøg fra udlandet i 
1994 ønskede at gense det gamle hus, måtte hun til sin forbavselse 
gå forgæves og blot konstatere, at ejeren efter Københavns 
Kommune (vist nok Søllerød Kommune) pludselig havde besluttet 
at rive ”Skrænten” ned.

HOTELSTIEN 1-3 OG OLESVEJ 12
Vi har p.t ikke mere om Olesvejs strækning fra Strandvejen til 
Hotelstien, så turen er kommet til første ejendom på det vestlige 

Marie og KarlHotelstien 3

hjørne af Olesvej og Hotelstien. Ganske vist er adressen på disse 
ejendomme i dag Hotelstien 1 og 3, men deres placering og historie 
gør det umuligt at holde dem udenfor.

Vi henter i første række oplysninger fra den nuværende ejer af 
Hotelstien 3, havnefoged Tom Olsen og fra den eneste nulevende 
tidligere beboer, Toms faster, 83-årige Ani Andersen, f. Olsen. De 
fortæller:

Anis bedstefar og Toms oldefar den navnkundige fisker( Jens) Peter 
(Asser) Olsen købte i februar 1917 et jordareal på 3721 m2 eller 
9446 alen2 af Grev Danneskiold-Samsøe Prisen var 9235 kr. eller 
ca 1 kr pr.alen2. Det købte, der blev matrikuleret som 7 v af 
Vedbæk, omfattede de arealer, der i dag har adresserne Hotelstien 1 
og 3 samt Olesvej 12.

I januar 1923 overdrog Peter Olsen til sønnen Karl Olsen 1239 m2, 
der blev udstykket som 7 at af Vedbæk, og blev til Hotelstien 3. Her 

Bagest Marie og Ani, forrest Kaj, Bukh, Ib, Ole, Hugo og Karl

Hugo på familien Olsens Stejleplads, nu Hotelstien 1

Tom og Ib
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opførte Karl Olsen samme år ved hjælp af murermestrene 
Brandstrup og Carl Petersen den bygning, der i de næste generatio-
ner blev hjem for Marie og Karl og familiens seks børn, sønnerne 
Bukh, Ole, Hugo, Ib og Kaj samt datteren Ani, der fortæller os 
historien.

Efter Karls og senere Maries død, blev Hotelstien 3 overtaget af 
barnebarnet (Ibs søn og en af vore fortællere) Tom, der har boet her 
siden med hustruen Merete og sønnerne Jan og Kim. Tom gik 
oprindelig i lære som tømrer, men valgte siden familiens vej og var 
i mange år fisker fra Vedbæk Havn, hvor han nu har overtaget den 
stadig større opgave som havnefoged.

Af de fra Peter Olsens køb i 1917 tilbageværende 2482 m2 
udgjorde ca. halvdelen (matr. nr. 7 au) hjørneejendommen, der 
(bortset fra skuret i hjørnet med smedje) blev benyttet som 
stejleplads for Karl Olsens og broderen Peter Juul Olsens fiskeri-
virksomhed, medens endnu en bror ( Peter Olsen havde 8 børn med 
hustruen Henriette), fisker Ole Olsen i 1919 på den anden halvdel 
opførte huset, der i dag har adresse Olesvej 12.. Da Ole senere 
flyttede til ejendommen på hjørnet af Olesvej og Engvej (nu 
Olesvej 22 og Gøngehusvej 21) overtog Peter Juul Olesvej 12, hvor 
han og hustruen Sigrid skabte et hjem for børnene Bent (f. 1927), 
Per (f. 1930) Lis (f. 1931) og Jens (f. 1947. I dag er kun Jens tilbage, 
og det er nu ham, der fortæller om sin familie, livet som barn på 
Olesvej, som sømand på verdenshavene, som fisker i Vedbæk.

Der var et trygt og godt samvær og samarbejde mellem de to 
fiskerfamilier Karl Olsen og Peter Juul Olsen, men det er familien 
Hotelstien 3 man har hørt mest om. Jens vil gerne fortælle, bl.a om 
sine to store brødre Bent og Per. Sidstnævnte fortsatte fiskeriet i 
kompagniskab med fætteren Hugo,mens Bent var den urolige sjæl, 
der ikke alene var fisker hos sin fætter Kaj på Skagen, men også så 
verden, først som 21-årig i 1948 i den engelske hær i Palæstina da 
Israel blev oprettet, senere i den franske fremmedlegion for en del 
sammen med vennen Thorkild (Andersen).

Fortællingen går endnu længere tilbage, da Jens taler om sin 
Oldefar Ole Assersen, om hvem- når snakken gik i skuret eller på 
bænken ved havnens stejleplads- historien var, hvordan han havde 
deltaget på fregatten Jylland i slaget ved Helgoland og havde mistet 
det ene ben. Oldefars navn er at finde indgraveret i en planke på 
fregatten.

Det olsenske kompagniskabs stejleplads på hjørnet af Hotelstien og 
Olesvej blev i 1968 solgt til John Iversen og Lisbeth Carlander, der 
opførte det hus vi kan se i dag med adressen Hotelstien 1 og 
tilhørende, som vi desværre ikke har hørt fra. Vi har imidlertid fået 
kontakt med den tidligere ejer Lisbeth Carlander, som vi husker fra 
historien ovenfor om ”Skrænten”.Hun fortæller, hvordan hun og 
hendes nu afdøde mand John Iversen en søndag morgen i søndags-
berlingeren engang i 1967så en liile annonce, der udbød en grund i 
det gamle Vedbæk til salg. Det var Karl Olsen selv, der svarede i 
telefonen, da de ringede op og inden søndagen var forbi var 
slutsedlen skrevet. Mægler blev ikke brugt af familien Olsen.

Lisbeth og John opførte på Hotelstien 1 det hus der ligger der i dag 
og boede der med to børn fra 1968-72. Børnene kom meget hos 
Marie og Karl i nr. 3. Sidstnævnte huskes bl. a. på grund af de 
mange uartige ord børnene kom hjem med. En af legekammerater-
ne var den rødhårede Lars, hvis mor var Karls datter Ani.

Fra tiden på Hotelstien husker Lisbeth, hvordan hun sammen med 
en veninde Tove Skov var med i initiativet til at der i kommunalt 
regi blev oprettet den stadig eksisterende børnehave på hjørnet af 
Gøngehusvej og Henriksholms Allé. Der var skandaløs mangel på 
børnehaver i Vedbæk, og mange børn, herunder hendes egne, har 
fået stor glæde af initiativet

Olesvej 12 blev solgt til fru Houman, der flyttede hertil fra det det 
store hus på den anden side vejen i nr. 15. I dag tilhører nr. 12 
overlæge Svend Kessing, der er blandt de få, som har besvaret 
vores henvendelse.
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Fra familien Olsens stejleplads, nu Hotelstien 1

Arne Asser og Per 

Sigrid syr garn 

Martine og Peter Juul Sigrid med th. Lis,Per og Bent Fisker Ole Olsen

Jens JuulFætrene Kaj og Per Th. Helge Jønsson og Hugo

Bent Juul

Peter Juul
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FISKER OLE OLSENS HUS PÅ OLESVEJ
Svend viser mig en tegning med kommunens stempel dateret 10/9 
1918 af huset. Det mest interessante er måske den imposante 
overskrift: FISKER OLE OLSENS HUS PÅ OLESVEJ, en 
betegnelse, der stadig figurerer på alle senere byggesager, selv om 
Ole Olsen jo for længst er væk. Tegningen fortæller noget om 
datidens krav og levevis, bl. a. ved beskrivelsen af kælderplanens 
rum :” kul og brænde, viktualier, vaskehus”.

Svend erindrer fra sin overtagelse af huset efter fru Houman, 
hvordan denne havde givet huset sit helt særlige præg med husets 6 
værelser totalt fyldt op med kostbare antikviteter fra de 25 værelser 
i nr. 15. Fru Houman kaldte huset ”sit skagenshus”. En artikel, som 
Svend viser os, illustrerer dette indtryk af huset.

Mon ikke fru Houmans søn Frants, som bor overfor i nr. 15 A kan 
fortælle os endnu mere?

Det er også lykkedes for Svend at præge huset, hvor han i dag har 
indrettet sin øjenklinik i annekset, der i fisker Juul Olsens tid var 
sommerbolig for familien, når ”hovedbygningen” blev overtaget af 
københavnske landliggere.

NUMMER 11
Jørgen Pejlby, der er tidligere ejer af nr. 11 har efterfølgende glædet 
os med sin henvendelse for at fortælle os, hvad han husker om 
denne ejendom og nogle af dens beboere.

KANO-OG KAJAKBYGGER
Jørgens far Erhard Nielsen var midt i fyrrerne, da han omkring 
1925 kom til Vedbæk. Han havde arbejdet som dykker, men slog sig 
nu ned som kano-og kajakbygger med virksomhed først i cykel-
handler Sv.Otto Andersens lokaler på Stationsvej og fra 1930 i det 
røde murstenshus Olesvej 11, som han havde ladet opføre.

Erhard blev med sit udadvendte, muntre og sociale væsen snart et 
kendt ansigt i Vedbæk. Husets kælder, hvor kanoer og kajakker 
blev bygget, var ofte samlingsstedet for interesserede, både voksne 
og børn. De yngre årgange søgte og fik hjælp til mange af deres 
legeaktiviteter dengang.

Naboejendommen, den store røde bygning i nr. 15, hvor telefondi-
rektør Birger Johansen og familie residerede med en stor hushold-
ningssstab blev også et interesseområde for Erhard, da han lærte 
kokkepigen Herdis at kende. Snart blev nr. 15 byttet ud med nr. 11, 
da Herdis overtog ledelsen af hus og hjem hos Erhard som hans 
hustru og blev en del af det borgerlige bybillede.

Da familien i nr. 15 senere afslørede deres overvejelser om at sælge 
ejendommen, var familien i nr. 11 interesseret og havde planer om 
at indrette et pensionat. Prisidéen var 175.000, men det blev ved 
planerne, da familien Houmann dukkede op og købte.

Olesvej nr. 11 i dag
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Jørgen, der blev født i 1939, og startede i Vedbæk skole omkring 
1945, fortæller om sin fars sociale egenskaber, hvordan han til 
Jørgens fødselsdagsselskaber stillede krav om at mindst halvdelen 
af gæsterne skulle være klassekammerater, der kom fra Børne-
hjemmet Jacob Michaelsens Minde på Aggershvile allé og ikke fra 
Vedbæks bedre borgerskab.

Af legekammerater fra området har Jørgen en særlig erindring om 
murermester Brandstrups børnebørn, der-når de var på besøg hos 
bedsteforældrene i nr. 5 – dagligt fik det formidable beløb 1 krone i 
lommepenge, en gavmildhed, som også de andre børn på vejen fik 
glæde af. 1936

Trafik på Olesvej/Hotelstien 1936
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Erhard var selvfølgelig medstifter af Vedbæk Kajakklub og et agtet 
medlem af Håndværker-og Borgerforeningen,hvor han i en årrække 
var formand og i 1937 blev fuglekonge.

Han elskede optræden og fest. Omgangskredsen omfattede især 5-6 
familier, herunder slagtermester Flittners og købmand Peter 
Andersens. Man havde efter tur selskabelighed med det helt store 
afsluttende knald ved nytårstid. I gemmerne har Jørgen fundet invi-
tationen da det i nytåret 1943-44 var blevet familien Nielsens tur. 

Her optræder Erhard Nielsen som direktør for Gallaforestillingen 
”Kabaret de fem” og lover servering af ”gode gamle førkrigsvarer” 
og ”let fordøjelige erstatningsstoffer” Forestillingen, der fandt sted 
i dagligstuen i nr. 11 og bestod i underholdende, men langtfra 
ufarlige parodier på repræsentanter for den tyske besættelsesmagt, 
blev under stor opstandelse og forskrækkelse afbrudt af en 
uanmeldt ankomst af en uniformeret person, der let kunne 
forveksles med en tysk soldat, men heldigvis viste sig at være en af 
tidens nattevagter, der var blevet forstyrret af støjen.

Erhard Nielsen døde i 1953. Herdis blev i ejendommen indtil sin 
død, hvorefter Jørgen overtog nr. 11, indtil ejendommen blev solgt 
til de nuværende ejere.

Jørgen, der efter sin far har arvet glæden ved vind og vand, var i 
årene 1994-2006 havnefoged i Vedbæk Havn. Udover arbejdet med 
sejlere og myndigheder husker han især fornøjelsen med at 
renovere og sødygtiggøre en fra fiskerparret Madsen og Jørgen 
Skodsborg overtaget synkefærdig fiskekutter ”Falken”, så den på 
ny fik sin plads blandt havnens kuttere.

Sammenkomst i 
kajakklubben  
– året ukendt

På besøg hos både byggeren i den lille fiskerby Vedbæk, hvor der i 
dag bygges letvægtsbåde til morgen  dagens kystfiskeri.

38 Det gamle Vedbæk



Den renoverede og 
sødygtige fiskekutter 
”Falken” i Vedbæk havn.
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