
”LANDRO” 

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

        1920 

 

  1900                      i dag 

 

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

fyldt med gæster. 

Lidt historie om bygningerne kan man hente i bygningsarkivet, hvor det fremgår, at den første 

bygningsattest er fra 1904. 

Pensionatshistorien 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 

Men hvordan var situationen 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. 

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 arbejdsgruppen 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 køkkenpige på ”Landro” 

 

Else Marie Larsen ved vores besøg marts 2017 

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

 Her kan man se Marie Hansens annonce i Søllerød Tidende 28 marts 1946, som Else Marie reflekterede på.  

 

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 pensionærer, 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” 

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 

Som en anden særlig oplevelse vil hun gerne fortælle, hvordan hun  en dag, mens hun stod ved 

køkkenvasken, faldt igennem køkkengulvet 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. 

Børnene i huset var tvillingerne 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Finn huskes også som den livlige, nysgerrige, dreng med mange interesser. En af dem var autografer. Vi har 

kigget i hans autografbog, 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 autografer fra næsten hele det kgl teaters skuespillerstab. Formentlig 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 oplevelse fra 1944. Selv om det næppe er foregået på ”Landro”, kan vi 

ikke lade være med at gengive Thit Jensens fortælling fra en oktoberaften, som alle tilbageværende 

Vedbæk’ere husker: 

”Efterhånden blev situationen usikker for mig selv. Jeg var forberedt på husundersøgelse,jeg ordnede alt, så 

der intet kompromitterende 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 indfangede og sendt bort. Vi hørte bilerne rase forbi ude på 

Strandvejen, lige under vores vinduer---” 

---  

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. 

                            

 



                            

 

                                          

                                              

 

 

 

 

 


