
NOGET OM MENNESKER OG HUSE I 100 ÅR PÅ OLESVEJ I VEDBÆK. 

 

  Forord til 2den udgave. 

Siden 1ste udgave har vi fået lidt materiale om det gamle Vedbæk Hotel. Vi synes dog stadig ,der må 

være meget derude og håber på flere initiativer. 

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. 

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. 



Det gamle hotel og ”Skrænten” 

 

 

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 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 efterfølgeren 

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, danseaftenerne 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,  juletræsfesten, 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. 

                      

                                                                    Vedbæk-revy i 1946 med                           1953  

                 bl. a Schiøler Linck og             

                 Preben Neergård 



      

                 Ekstrabladet var der i 1945 

                    

                ”Frokostkoncert” i salonen                                                             Fugleskydningsmiddag 

                                                                     

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

                                                                                                                                                                                                    

 

”Skrænten” 

 

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 . Lisbeth har i Carlander-familiens gæstebog fra 1950’erne fundet en tegning, som en veninde 

udførte under et besøg.  

Den nyoprettede biograf bag hotellet var både til irritation og fornøjelse. Det første fordi biografens 

telefonnr 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. 

Vi har p.t ikke mere om Olesvejs strækning fra Strandvejen til Hotelstien, så turen er kommet til    

 Hotelstien 1-3 og Olesvej 12. 

Og dermed først ejendommene på det vestlige 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. 

 

             

Hotelstien 3                                                                            Marie og Karl 



 

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

 

                    

Tom og Ib                                                                   Hugo på familien Olsens Stejleplads, nu Hotelstien 1 

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 opførte Karl Olsen samme år ved hjælp af murermestrene Brandstrup og Carl 

Petersen den bygning, der i de næste generationer 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 i---  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.  

 



                           

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

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 fiskerivirksomhed, 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. 

 

               

Sigrid syr garn                                                                  Jens Juul 

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)  . 

 



                         

Fætrene Kaj og Per                Th. Helge Jønsson og Hugo                 Bent Juul 

 

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 søndagsberlingeren 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 legekammeraterne 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 

 

                   

                                Fra familien Olsens stejleplads, nu Hotelstien 1 

 

 



 

           

Arne Asser og Per                                                                 Peter Juul 

 Olesvej 12 blev i --- 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. 

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 

              

 

  i dag 

 

 

 

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. 

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 cykelhandler 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 telefondirektør Birger Johansen og familie 

residerede med en stor husholdningssstab 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. 

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 Børnehjemmet 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. 

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 invitationen 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. 

  

 

                                          1936                                                                                             Trafik på Olesvej/Hotelstien 1936 



                      

                                      Sammenkomst i kajakklubben  – året ukendt  

                                                



                      

 

 



 

                                                                            ”Falken”   

 

Nummer 18 og 20 

Olesvej er stedet, hvor fiskere har arbejdet og boet. 

På hjørnet af Hotelstien var det som nævnt familien Olsen. I nummer 19 og 21 var det familierne Jønsson 

og Asser, der først havde deres arbejdsplads, senere deres boliger. Nummer 22 var Ole Olsens domæne. 

Også numrene 18 og 20 kan føres tilbage til en fiskerfamilie. 

Fisker Harald Peter Jensen , der drev sin virksomhed fra Strandvejen 368, havde i februar 1917 af lensgreve 

Aage Danneskiold-Samsø købt den ubebyggede parcel matr.nr. 7 z af Vedbæk by, Søllerød sogn, opmålt til 

3423,6 m2. 

Efter Harald Peters død i 1929 fortsattes fiskeriet fra strandvejsejendommen af hustruens (”tante Karen”) 

nevø, fisker Johannes Jørgensen (far til Bent ”Svensker” og farfar til Helge og Kjeld, der stadig er at finde på 

havnen) 

 

 



                             

 

 

 

 Den købte parcel matr.nr.7z blev ved arveudlægsskøde i maj 1930 overdraget til hustruen Karen Jensen(” 

tante Karen”), broderen Lars Alfred Jensen og søsteren Martha Jensen (” faster Martine, Villa Merci, 

Strandvejen 370), hver for 1/3. 

I februar 1932 blev 2241,3 m2 udstykket fra matr.nr 7z og selvstændig matrikuleret som matr.nr. 7 bk af 

Vedbæk. 

Det nye matr.nr. 7 bk, således tilhørende Karen, Alfred og Martha, blev ved skøde af februar 1932  

overdraget til Alfred som eneejer. Det var nok ham, der herefter kunne sætte numrene 18 og 20 på 

facaderne på Olesvej.  

Denne praktiske opdeling af 7bk i nr. 18 g 20 er dog formentlig først blevet gennemført, da ejendommen i 

1936 blev udstykket i 7 bk og 7bm, og sidstnævnte matr.nr ved gaveskøde blev overdraget fra Alfred til 

datteren Else Jensen, nu gift Andersen 

Den tilsvarende overdragelse af 7 bk ved gaveskøde fra Alfred til sønnen Harald Jensen fandt sted i 1950 

Selv om Alfred og hustruen Hanne indtil Hannes død som længstlevende i 1963 havde fortsat brugsret til 

ejendommen, hvorpå de i 1935 havde opsat en træpavillon (sommerhus) hentet på Olgasvej, blev dette 

iøjnefaldende, røde, men velindrettede sommerhus fra starten også brugt og beboet af Harald og hans 

kone Naja samt sønnerne Bo og Stig. Ved Najas død i 1976 overtog Bo ejendommen og lod opføre et 

Anneberg-hus, der siden 1977 har været helårsbolig for familien med hustruen Anne-Marie og børnene 

Kasper, Mikkel og Jeppe, indtil de er fløjet fra reden. 

Overdragelsen af nr 20 til Elses søn Jørgen fandt sted i 1977 ved Elses død. 

Her havde Else i 1936 ladet opføre et sommerhus, hvortil der senere kom tilbygninger og annekser. I 1967 

besluttede Else og ægtefællen Kaj at blive i Vedbæk hele året, og det nødvendiggjorde en gennemgribende 

ombygning og udvidelse af nr. 20, der i dag fremtræder næsten som i 1982, da Jørgen  efter forældrenes 

død og nogle års udlejning af det nye hus selv flyttede ind  med sin familie hustruen Tove og de nu 

fraflyttede børn Jesper , Ulrik og Henriette.  



Det vil fremgå af billedmaterialet, at de to familier i nr.18 og 20 i lange perioder har haft et meget hyggeligt 

og næsten kolonihaveagtigt samkvem, der stadig er i fuld gang.. Dette er sammen med ejendommenes 

fælles oprindelse grunden til at vi her fortæller om ejendommene under eet.  

 

Sommerhus i nr. 18              Kaj foran det første hus i nr 20         

             

Det gamle nr 18 med de skønneste frugttræer Da verandaen var bygget til i nr 20. 

 

Hanne, Alfred, Naja og Jørgen                                                                                                                                                                                               

                    

Else med Aage og Jørgen 



                  

Familiesammenkomst i nr 18 , tv. Harald                                              Alfred, Stig og Bo 

 

 

 

Nr 20 i dag 

 

          

Vinterklædt nr 18 i dag                                          Familiesammenkomst i det gamle nr. 18 

 



                 

Bo                                                                Nuværende ejere 

 

 

Tennisklubben 

Adgangsvejen fra Olesvej til tennisklubben er i dag ad Olessti, der starter mellem nr. 17 og 19 og fører forbi 

klubben op til Holmevej 

Sådan var det ikke indtil engang i 50’erne. 

Tidligere kom man til klubben ad en sti langs skellet mellem nr. 21 og 23. På det gamle oversigtsbillede af 

Vedbæk med havnen og Olesvej kan man (hvis man ved, hvad man skal kigge efter) se den første del af den 

nu nedlagte sti langs med huset på nr. 23.Pudsigt nok har de nuværende ejere af nr. 21 i hegnet ind til 

tennisklubben placeret en låge netop der, hvor der tidligere var adgang for alle. 

 

Billedet vi har fundet viser tennisklubbens placering i forhold til nogle kendte huse på Olesvej, nemlig det 

tidligere hus på nr 25, ”Hyggebo”, som familien Hoffgaard fortæller om og Schrøders bolig på nr. 27. 

Vi kan ikke lade være med at vise et andet foto fra dengang ”tribunen” til tennisklubbens bane 1 virkelig 

blev fyldt med tennisinteresserede. Vi kan ikke fastsætte året, men når vi fortæller, at spillerne er Erik 

Bjerre og Henning Wiig, vil mange sikkert kunne hjælpe os. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olesvej 23 

 

Vi tror, at huset oprindelig er opført af familien Kublitz, der benyttede det som sommerbolig. I 1943 måtte 

familien flygte til Sverige. 

Huset blev herefter indtil Kublitz- familiens hjemkomst i 1945 udlejet til familien Valentin-Hjorth, stadig 

som sommerbolig. Vi har haft en samtale med datteren Kaja, dengang omkring 17 år, i dag boende i 

Hørsholm og enke efter lrs. Casper Borch. 

Kaja husker især den tætte forbindelse til tennisklubben og erindrer let navne på mange af de daværende 

medlemmer. Huset var uafladeligt fyldt med vennerne herfra. Klubben var et socialt midtpunkt og havde 

mange arrangementer, bl.a de populære tennisrevyer på i hotellet, men tillige opvisningskampe og 

turneringer, der gav genlyd også udenfor lokalsamfundet. 

Efter tilbagekomsten blev Kublitz boende indtil 1970, da Søren Vang købte huset af dødsboet. Nr 23 blev  

bolig for ægteparret Vang med børnene Christian, Henrik og Mette indtil 1988,  da familien Karberg overtog 

ejendommen, som i –blev solgt til familien Flemming Albertsen. 

Søren Vang har meget at fortælle fra sin ejertid, da vi møder ham. Familien satte et stærkt fingeraftryk. 

I 1975 var Søren Vang medstifter af Vikingelauget, hvis ”høvding” han var fra 1985-2001. 

I sin egenskab af formand for Søllerød Kommunes Skolenævn husker han med et grin dagen, hvor første 

spadestik blev taget til den ny Vedbæk Skole. Da spaden blev stukket i jorden kom et fortidigt kranium til 



syne og udløste lidt af et chok for de tilstedeværende, dog ikke hos byens arkæologiske ekspert Poul 

Merløe, der stod ved siden af Søren. 

Den nye Skoles opførsel var af trafikmæssige grunde medvirkende til den af Olesvejs beboere så længe 

ønskede lukning af vejen mod Gøngehusvej. Også den senere lukning af vejen mod Strandvejen vakte 

begejstring, dog ikke hos de gode venner fra nr. 19 og 21, fiskerne Helge Jønsson og Arne Asser, der nu blev 

forhindret i at transportere deres fiskegrej den korte vej til havnen. 

I 1975 foretog Vangs den omfattende om-og tilbygning af nr 23. 

Der var tætte relationer mellem vejens børn. Navne som Eva (Stub i nr 22 og Hoffgård i nr 25), Beate 

(Schrøder i nr 27) og Christian (Asser i nr 21)  giver mange minder. 

Men de ”gamle” var med. En af de tilbagevendende begivenheder var det årlige ålekalas, hvor den ellers 

ikke meget fiskespisende Arne Asser kom med ålene, som Hoffgård ”røgede”, mens Søren leverede 

snapsen. 

Og så var der det sikre forårstegn på Olesvej,  når Hjorth Nielsen fra nr. 17 kom til Vedbæk for at tage 

skodderne ned. 

Vi har ikke noget fra familien Karbergs ejertid efter 1988 . I dag tilhører nr. 23 Karen Vig Albertsen  og 

datteren Julie---.  

 

 

 

Om-o g tilbygning 1975 

 

                    

Familien Vang                                       Som det blev opført af Kublitz og købt af Vangs 
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Hoffgård fra nr. 25 hjalp til 

 

 

 

 

 

 

Olesvej 25. 

Vi har været så heldige at få kontakt med Jørgen Hoffgaard, der omkring 1964 af arkitekt Arctander købte 

nr 25 med det af Arctander opførte sommerhus, som familien Hoffgaard med børnene Dorthe, Jens og Eva 

flyttede ind i og kaldte ”Hyggebo”. Her boede familien, mens man lod opføre det nuværende Johan 

Christensen-hus, hvor man blev boende indtil ca. 2002, da han flyttede til den nuværende bopæl i 

Frederikssund. 

Jørgen Hoffgaard blev et kendt ansigt i Vedbæk. Han var et engageret medlem af motorbådsklubben og 

senere sejlklubben. Han husker mange vedbæk’ere  og nævner spontant ”Olsenbanden”, Bent ”Svensker” 

og Harry Lynggård. Med særlig glæde mindes han de faste ugentlige morgenmøder hos bager Budde på 

Stationsvej. Han kan også huske mange af slagter Eibergs anekdoter, som  vi har måttet slette efter 

anmodning fra censuren. Han var en ivrig ”gør-det-selv- mand, der selv byggede garagen og installerede 

ålebassiner , der resulterede i kommunens påtale af vandforbruget på ejendommen. Hoffgårds deltagelse i 

det lokale liv gav mange tilfredse kunder til hans optikerforretning på Nørrevold i København- 

Datteren Eva Hoffgård kan fortælle meget mere og har sendt os denne beretning om livet i Vedbæk og  på 

Olesvej:. 

 



 

 Familien Hoffgaard på Olesvej 25 fra år 1965 - 2000 

Jørgen, Optiker 

Inge, Regnskabchef, hjemmegående og multitask operator 

Børn: Dorthe, Jens Eduard og Eva 

 

Olesvej 25 
Vi flyttede til Vedbæk kort tid efter at jeg blev født i 1965, og denne begivenhed, må have gjort et 
temmelig stort indtryk på mig, for jeg husker tydeligt mit første hjem Hyggebo på Olesvej 25. 
 
Hyggebo var et lille hyggeligt sortmalet sommer træhus i to etager på Olesvej 25, hvor vi boede, i 
næsten 2 år, mens den nye og meget større Johannes Christensens villa blev bygget. Den 
oprindelige garage fik vores gode naboer familien Schrøder, hvorefter min far byggede den garage 
der står der i dag. 
Begge mine forældre var dygtige håndværkere, som altid havde projekter i gang, min far byggede 
sommerhus i St. Havelse ved Roskilde Fjord, og båd i havnen, og min mor strikkede, hæklede, 
broderede og syet tøj, tæpper, gardiner og duge til hele familien og klarede alt havearbejde, hvilket 
resulterede i friske urter, valnødder, hasselnødder, brombær, stikkelsbær, kartofler, æbler, pærer og 
gulerødder næsten året rundt. Æbler og gulerødder blev opbevaret i garagen i trækasser med sand, 
så de kunne holde sig friske gennem vinteren. 
 
Vedbæk Skole 
Mine søskende startede på Vedbæk gamle skole på Trødrødvej, mens jeg fik lov til at gå hjemme 
sammen med min mor indtil jeg startede i børnehaveklasse samme sted. Skolevejen foregik ad 
Olestien som munder ud på Trødrødvej lige ved siden af den gamle skole. Jeg kom til at gå i klasse 
med min genbo Eva Stub fra Olesvej 22, hvis far Jørgen Stub, havde en stor trælasthandel i Holte 
(det kom der mange vittigheder ud af), samt nabotvillingerne Mette og Henrik Vang fra Olesvej 23. 
Derudover gik jeg i klasse med Leif Køhlert nede fra Stationsvej, Anne Charlotte Parelius, Lars 
Egedal og Henriette Bang fra Olgasvej, tvillingerne Pernille og Malene Juhl-Jørgensen fra 
Strandvejen, Charlotte Stryhn Jensen fra Marievej, Mona Saxlund Bischoff og Johan Carlsen fra 
Larsensvej m.fl. 
Anne Beate Schrøder, som er min livslange veninde og nabo fra Olesvej 27 kom i skole året efter. 
I 1975 i femte klasse kunne jeg starte på Vedbæk Ny Skole i Flintemarken, hvor vi i årerne inde 
byggeriet havde rendt rundt sammen med arkæologer og fundet flinteøkser fra den gamle Ertebølle 
kultur og boplads, som man døbte Bøgebakken. Jeg husker specielt graven, med et kvindeskelet og 
et nyfødt barn, lagt på en svanevinge. 
Skolen var stor og moderne, med masser af plads, vort nye klasseværelse var kæmpe, og vi fik nye 
stole og borde, men lyset var skarpt, tæpperne syntetiske, og der var endnu ingen fodboldbane eller 
hyggekroge, så konklusionen blev at den gamle skole var bare lidt hyggeligere. Karen Vig blev 
vores klasselærer, og bor i dag i Fam. Vangs gamle hus på Olesvej 23. 
 
Barndommen 
Vores barndom var temmelig sorgløs og fyldt med eventyr. Vi nåede at opleve tiden, fra før man 
lukkede børn inde i vuggestuer og Sfo'er. Så der var rigelig med tid til at udforske naturen, skoven, 
stranden og lege, stå på rulleskøjter. Og bygge sæbekassebiler. Der var børn overalt, alle kendte 
hinanden, alle besøgte hinanden. Uden voksenkontrol, overvågning og aflukkede arealer var 
Vedbæk et slaraffenland for ethvert barn. Vi kom sjældent i konflikt med de voksne, med undtagelse 



af dengang vi afholdt Olesvej Olympiaden, hvor en af diciplinerne var cykelspurt; starten gik foran 
Vangs hus i nr. 23, ned gennem Olesvej, til venstre af Hotelstien, til venstre af Gøngehusvej, og 
sluttede foran Olesvej 23 igen, hvor podie og præmieoverrækkelse fandt sted. Det resulterede i et 
par meget forskrækkede og vrede damer, der var ved at blive kørt ned af 6 ræsende OL deltagere, en 
ringeklokke som fløj ind over en hæk, et enkelt styrt, og et højlydt heppekor. De voksne mente at 
det var lige voldsomt nok, så det blev kun til to sæsoner, men vi havde det herligt. 
 
Min storesøster Dorthe lærte mig at læse og skrive før jeg kom i skole. Jeg startede med at spille 
tennis sammen med mine søskende som 4-årig i Vedbæk Tennisklub, og de fleste lærte at svømme 
som 6-årige hos den strikse svømmelærinde Jonna nede på badeanstalten, således at vi kunne blive 
sluppet fri på havnen uden bekymringer. Vi fandt rav på stranden om dagen, nattebadet om aftenen, 
og udfordrede hinanden jævnligt; Hvem var hurtigst til at løbe og balancere på de store sten langs 
molen, og hvem turde hoppe i bølgerne fra havnemolen og efterfølgende stikke af fra havnefogden! 
Der var ualmindelig få uheld og brækket lemmer, det var sjældent værre end noget et plaster ikke 
kunne klare. 
 
Livet omkring Vedbæk havn 
Vi hentede fisk på havnen hos Arne, fiskeren og husvennen fra Olesvej 21, som sjovt nok ikke 
kunne lide fisk. Vi syntes at det var spændende, når Arne og Helge sad og ordnede garn i baghaven i 
nr. 19 og 21 eller nede på Stejlepladsen forenden af Olesvej, og vi balancerede gerne rundt på de 
tjærerede bundgarnspæle og stillede sikkert alt for mange spørgsmål. Det endte iblandt med at de 
stak os en 1 krone til snold, og så strøg vi afsted ned til slikhuset Muslingen, det rene slaraffenland, 
hvor der var slik var gulv til loft. Ejeren kom aldrig til at hedde andet end SlikNielsen og han 
betjente os rimeligt tålmodigt, selvom vi havde meget svært ved at vælge, og vi var ligeglade med 
at hans lakridspiber og Holdkæftbolsjer lugtede af røg. 
Min storesøster Dorthe blev ansat og arbejdede hos SlikNielsen efter skole, i to sæsoner, det var 
kronede dage for lillesøster, for der kom altid lidt ekstra slik i posen. Muslingen lå ved siden af 
Storms Cafeterie, hvor restaurant La Vela flyttede ind i 1991. Storms Cafeterie, var udover de få 
klubhuse, det eneste indendørs underholdningssted i Vedbæk. Her kunne man købe isvafler med 
negerboller og spille Pinnball maskine, sammen med mine store søskende og deres venner, som var 
17 år da jeg var 10, det var stort. 
 
Min far var lidt af en opfinder, og da han en dag blev en smule træt af bådens begrænsninger ved 
havnemanøvrerne, besluttede han sig for at bore huller i siden af skibets agterstævn, installere 
dysser og en centrifugal pumpe m. motor hvorfra vandet blev ledt, så båden kunne dreje 'på en 
tallerken', mens den lå stille, det vakte stor opsigt, ikke mindst fra bådsejerne af de store dyre både, 
som godt kunne tænke sig at have tilsvarene. Min far havde ingen interesse for patenter for nu 
havde han jo hvad han skulle bruge, så et lign. system til sejl- og motorbåde blev først opfundet og 
markedsført mange år senere. 
Jeg tilbragte hvert forår med min far på havnen, hvor vi gjorde båden forårsklar og deltog i den 
legendariske standerhejsning i Vedbæk Havn, som også blev min legeplads. Da havnen var blevet 
udvidet omkring 1966-67, kom der også gang i lystsejlerne, og snart havde vi både ynglinge, 
optimistjoller, europajoller og kajakker i havnen, windsurfing fra nordstranden og kapsejladsen 
Hven Rundt,og Martini cup blev et stort tilløbsstykke. Havnen summede af liv. 
Vi var ivrige sejlere, og elskede sommer sejladserne til Hven og Flakfortet, og ikke mindst 
langturene til den fynske øhav og Kullen. Vi startede med en sejlbåd og senere motorbåden Argo, 
som gjorde min fars engagement i opstart af Vedbæk motorbådsklub. 
Jeg blev vandskiløber, eftersom min far havde sat en ret så kraftfuld motor i Argo, der var ikke 
mange der troede at det kunne lade sig gøre, at stå efter en 28 fods motorbåd, med en ret så stor 
hækbølge, men jo det lykkedes fint, udfordringen bag båden var blot lidt sjovere end bag en lille 
speedbåd. 
 
Projekt Ålesvej. 
 
Vi havde et rigtig godt venskab med fisker familien Asser; Arne, Jenny, Christian og Marianne. 
Mine forældre var meget glade for fisk og min far kunne selv lide at fiske, og da han både røg sild 



og ål i sin hjemmebygget rygeovn i haven, så gik der ikke mange år, før et åleprojet blev født. 
Min far installerede et stort bassin i den ene garage og importerede ål fra Sagazo havet. Det blev til 
nogle kæmpe elregninger og rigtig mange ål, som blev uddelt til både venner, familie og ræven. 
Nogle stor forretning blev det aldrig. Men vi nåede at få tilnavnet; Familien på Ålesvej :-) 
 
Jernbanen 
Jernbanen løb ikke langt fra vores baghave, og det var faktisk hyggeligt, jeg kunne godt lide at man 
kunne høre toget, når det kørte forbi, og yndede at ligge i græsset i haven og tælle godsvogne, og 
der var ofte over 50 vogne i togstammen, om sommeren kørte Veterantoget hver weekend. Min 
søsters barndomsveninde var Lisbeth Krogh, hvis far var stationsforstander, han havde ansvar for at 
stationen altid var i orden, og tog sig flot ud, han stoppede os unger, hvis vi løb for stærkt gennem 
hallen eller var højtråbende, og sørgede for at hjælpe folk med deres bagage og meddele togets 
ankomst i højtalerne. De boede oppe bag stationen i de gamle stationshuse. 
Så kom perioden hvor kemikalierne fik sit indtog i stor stil og naturen skulle fjernes, og det skulle 
gøres både hurtigt og grundigt, så man begyndte at bruge DDT langs jernbanen, for at fjerne ukrudt, 
det kunne vi lugte langt væk, og ingen anede hvor giftigt det var. Ligesom så mange andre, syntes 
min far at det var en genial opfindelse, så det blev også brugt til at fjerne sølvkræ i vores 
badeværelse, og RoundUp fik sit indtog i haven, indtil min mor slog bremserne i med orderne: ”Det 
kan simpelthen ikke være sundt for nogen, når det slår alt ihjel, det må være slut” Det sluttede 
heldigvis, og hvor havde hun dog ret. Der skulle gå mange år, før videnskaben kunne blive enig om, 
at Glyphosat er kræftfremkaldende, og logik og sund fornuft igen var accepteret. 
 
Søndag 
En god søndag startede nede hos Bager Buddet på Stationsvej, hvor min far og jeg hentede 
morgenbrød, der samledes 'mænnerne' omme i bageriet, hvor de ofte indtog en pilsner, mens de 
udvekslede ugens historier og gamle minder. En af dem jeg husker, handlede om den bramfri 
Slagter Christian Eiberg på Stationsvej, som også lagde plads til et af mændenes 'vigtige' 
mødesteder: En fin dame fra Strandvejen kom ind i butikken, hun kiggede lidt tvært ud i vinduet på 
de udstillede slagtede kyllinger, og pegede: ”Den er jo helt blå, den kan da ikke være frisk!# Hvorpå 
Christian Eiberg svarede: ”Kære frue, hvordan fanden tror de, at de ville se ud, hvis de havde ligget 
14 dage med røven i vejret i en vindueskarm?” Jeg behøver nok ikke at nævne, at der ikke kom en 
handel ud af denne scene :-) 
Vi sluttede gerne af hos den forhenværende Ledvogter Harry Lynggaard i det lille røde hus på 
Larsensvej, hvor jeg fik en sodavand. Harry passede ledvogterhuset og bommen nede ved 
jernbaneovergangen ved Kong Georgsvej. 
 
Vedbæk Boldklub 
Senere kom jeg nede i Vedbæk Boldklub, som startede et pigefodboldhold, men snart kom også en 
helt ny kultur til Vedbæk; Skateboard, Rulleskøjter, Freesbee, Hacky Sack og Surfing kom til landet 
og fik en opgradering. Mine gamle sløve rulleskøjter blev udskiftet med Bauer Hockey læderstøvle, 
som vi borede huller i og monterede bagbremse, samt Kryptonite hjul med svenske SKF 
kuglelejere. De var hurtige, det blev starten på en helt ny æra for rulleskøjteløbere, vi spillede 
rullehockey, lærte streetstyle, lavede maraton rulleskøjteløb og byggede byens første rampe nede på 
Vedbæk fodboldklub parkering, hvor der blev afholdt konkurrencer mod svenskerne. 
Det næste store tilløbsstykke på fodboldbanerne blev da Landsholdet rykkede ind på Marina og 
brugte Vedbæk Fodboldbaner som deres træningslejr, det blev til mange eftermiddage på 
grøntsværen hvor vi stod og beundrede vore helte, samt et par gode fester, med Laudrupdrengene. 
Arnesen, Elkjær & Co på SubMarina. 
 
Familien Hoffgaard 
Min far Jørgen gik nok mest under navnet Optiker Hoffgaard, Jørgen Optiker eller Optikeren og 
havde mange lokale kunder i Vedbæk, som ofte kom forbi og lige skulle have fikset brillerne, en ny 
stang, en ny skrue, en lille justering eller en helt ny brille. 
Min far overtog min farfars velrenommerede optiker forretning på Nørre Voldgade 68; Optiker 
Felix Schmidts eftf., som nåede at fejre 100 års jubilæum inde vi blev nødt til at flytte ned i 
Nørregade, pga. banken Bikubens overtagelse af huset. 



Min mor blev regnskabschef i firmaet på deltid, da jeg gik i 3. klasse på Vedbæk Skole, siden gik 
hun på heltid, da jeg som 13-årig startede på N. Zahles Gymnasieskole lige overfor forretningen på 
Nørrevold. Efter skole hjalp jeg til i butikken og da gymnasiet var slut i 1983, kom jeg på vandet 
igen og blev jeg ansat på Skonnerten Isefjord nede i Nyhavn hos Baron von Gyldenkrone, hvor vi 
blev chartret til alskens ture. En af dem var et bryllup med 30 gæster ombord, hvor vi lå for anker 
udenfor Vedbæk Havn, og modtog præsten fra Vedbæk kirke med muntre tilråb og klapsalver, da 
han blev sejlet ud til skibet i speedbåd med alterdug og kandelabre ved sin side, et festligt syn, og 
det unge par blev viet på behørig vis, knælende på to ølkasser foran kabyssens 'alter' - en pragtfuld 
dag på sundet. Siden arbejdede jeg hos SAS, hvorefter at jeg flyttede til Paris og var med til at åbne 
den legendariske skateboard forretning StreetMachine i rue Bailleul, som i dag også har en butik i 
Kronprinsensgade i København og en afdeling i San Diego, Usa. 
Min søster blev uddannet i Gads Boghandel på Strøget og min bror blev optiker. De kom senere til 
at arbejde sammen i familiens filial i Frederikssund, hvor både min bror og hans familie, samt min 
far på snart 90 år bor i dag. 
 
 

Man kan skimte ”Hyggebo” 

 

 

 

 

Det nye Johan Christensen med ”Hyggebo” i baggrunden 

 

 



 

 

 

 

 

Vedbækgarden på Olesvej 

 

Der ryges ! 

 

 



 

En af vennerne. Harry. 

 

 

Olesvej 27, Familien Schrøder 

 

Husets historie starter i 1916-17, da det blev opført. 

De mange gamle fotoalbums hentet frem fra skufferne illustrerer stoltheden over og kærligheden til denne 

historie. 

Anne-Beate , der i dag bor her med sin mand Christian og sønnerne Christoffer og Gustav er den nulevende 

fødte Schrøder, der bedst kan huske om  andres og egne oplevelser og vise frem. Det er derfor Anne-Beate, 

der fortæller: 

Min morfar Ejnar Schrøder var i 1905 blevet gift med svenske Emilie Köhler. Ægteparret boede i 

Stockholmsgade i København og havde kastet kærligheden på Vedbæk, hvor de blev landliggere på Engvejs 

Pensionat ”Landro” 

De tre første børn Ragnar, Hans og Elna-Carin kom i hurtig rækkefølge. Glæden for Vedbæk endte med 

købet i 1916 af grunden tæt ved vandet. Olesvej, som vi kender den i dag, eksisterede ikke, kun i form af en 

marksti omgivet af fiskermarker med net og tjæretønder. Fotos fra husets opførelse viser at nr 27 og 

familien Hirschsprungs sommerbolig ved siden (dengang Engvej nr. 25) stod der alene. 

 

  

Sådan startede det 



                         Nr 27 ved siden af nr 29, dengang Engvej nr 

23 Billedet synes taget fra Ole Olsens stejleplads, i dag Olesvej 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mormor ønskede huset liggende mellem de to ege og sådan blev det. Navnet ”Tomten” står stadig skrevet 

på den sorte låge i hækken. 

Det blev til 10 år i huset som landliggere. Med ankomsten i 1924 af barn nr. 4, min mor Margit, besluttede 

man at blive ”rigtige” Vedbæk’ere i 1926. Morfar tog daglig damptoget til København og hans fars 

malermesterfirma beliggende Nørre Farimagsgade 67. 

Husets jernstøbte vindovn, dengang 200-250 år gammel og endnu i dag en del af interiøret, var de første 

mange år den primære varmekilde. 

Fra albummet kan vi fra denne tid hente billeder:Af køkkenhaven mod syd og hønsegården på nordsiden, 

men også billeder af familieliv indendørs og udendørs. 

Udenfor haven havde man fiskermarkernes liv, årligt afbrudt af cirkus, der her slog telt op lige overfor nr 

27. Vand til dyrene måtte cirkusfruen  afhente ved daglige besøg har min mor og mormor fortalt. 

Historier er også fortalt om boringerne til Vedbæk Vandværk på Kildepladsen bag haven mod jernbanen, en 

skøn ”hemmelig” legeplads. 

Lidt mere om familien dengang og de enkelte medlemmer. 



Morfar var oprindelig uddannet dekorationsmaler på akademiet og havde studeret i Italien i 1898-1900. 

Efter hjemkomsten og nogle år med alvorlig sygdom blev han gift og ansat i sin fars voksende 

malermesterfirma. Lokalt i Vedbæk markerede han sig som den der i nittenfyrrerne malede kulisserne til de 

årlige tennisrevyer. Morfars sidste tid var svær med den dengang ubehandlelige  Parkinsons. I 1943 var det 

slut 

Min mormor Emmelie var nok en mere kendt skikkelse i lokalområdet  som medlem af menighedsrådet og 

datidens mange sociale damekluber  Mormor blev boende i huset indtil sin død i 1957 

Ragnar levede og åndede for tennisklubben, trænede de unge talenter fra morgenstunden og opstrengede 

ketcherne i de sene aftentimer over spisebordet. Nogle år senere i Århus kom hans fremragende 

tennispædagogiske evner den legendariske Jan Leschly til gode. 

Hans spillede også tennis, men var lokalt især kendt for sin deltagelse i sejlsport og vandski. Løberen 

trukket af hans båd, som man kan se på mange billeder fra sundet , er måske hans mindste søster, min mor 

Margit, der elskede at stå derude. Også forretningsmæssigt markerede Hans sig. Han fik succes med og 

brandet sin egen sav ”Jacksaw”. Succesen kunne også aflæses af hans villakøb på Sophievej 12. 

Historien om min moster Elna-Carin og Vedbæk er især hendes elskede, men aldrig tabte erindring om den 

fireårige nabosøn Billy Arctanders  tilbedelse af hende som 10-årig og billedet på trappen af de to.  Selv om 

Elna-Carins liv udfoldede sig andetsteds glemte hun aldrig Vedbæk og talte herom til hun i 2014 forlod os 

100 år gammel. 

Min mor, der bortset fra udlandsrejser var forblevet hjemmeboende,overtog huset efter mormors død i 

1957 . Hun var korrespondent og havde arbejdet for Hans i London samt været på Grønland for Den 

Grønlandske Handel. Efter  overtagelsen lejede hun et par værelser ud, fik job hos Tuborg i Hellerup, og 

først da hun som 62-årig blev pensioneret kastede hun sig over det lokale. Hun var med til starten af 

Bakkehusets tilblivelse som ældrecenterog sad med i ældrerådet, var meget aktiv i udfærdigelsen af 

Bakkehusets historie i samarbejde med Niels P Stilling. 

Min mor blev, på mange måder en foregangskvinde  for sin tid. Hun klarede sig økonomisk som 

eneforsørger efter at jeg i 1966 var blevet født. Alle på vejen kendte hendes Morris –Mascot. Jeg elskede 

lyden af dens motor i svinget, når hun kom hjem ved 17-tiden. Vores bil udmærkede sig ikke alene ved et 

mere beskedent brændstofforbrug end nogle naboers (af min mor kaldt ”oliesheiker”) olsenbandelignende 

dollargrin, men Mascotten viste også sit værd da vi en dag var 9 børn, der kravlede ind og fyldte den ”lag på 

lag” 

Fra det åbne hus til mors 50-års fødselsdag i 1974 husker jeg især hvordan de lokale fiskere Helge Jønsson 

og Arne Asser (fra nr. 19 og 21 med tjære, fisk og tang) blev mast ned i husets gamle møbler fra en anden 

tid. 

Min mor havde aldrig mistet forbindelsen til nogle gamle venner fra hendes skoletid i Vedbæk Skole . Især 

tre med bl.a. Karen Søsted var trofaste besøgende da min mor måtte tilbringe sine sidste år på 

Krogholmgård Plejehjem fra 2006 -2011. Hendes tidligere så fremragende hukommelse, var blevet ramt af 

Alzheimer, og de sidste år magtede hun ikke gensynet med sin elskede Olesvej, selv om jeg ofte gav hende 

tilbudet. 

Fra min, Beates, barndom og skoletid, indtil fjerde klasse på Vedbæk gamle og derefter nye Skole, toner 

også mange billeder frem: Fru Malmgrens damelingeri og isenkræmmeren i de nu nedrevne bygninger på 

hjørnet af Strandvejen og Gøngehusvej (Engvej), boghandler Merløe og skomager Hansens i Vedbækhus, 

lakridspastillerne hos mejeristen på Marievej, tobaksaromaen i Nielsens slikbutik ”Muslingen”,den 

enarmede tyveknægt i Cafeteriet ved siden af, min 11-årige barnepige Gitte Madsen og den omvendte 

situation, da jeg nogle år efter varetog jobbet for hendes tre børn efter hendes ægteskab med Torben Friis. 



Olesvej vil altid være min ”barndommens gade”. Især hos familierne i nr 23, Vang, og nr 25, Hoffgård, fandt 

jeg vejens legekammerater, Kristian, Mette og Henrik Vang samt Eva Hoffgård, som jeg elskede som en 

søster. Men også Stubs i nr 22 med døtrene Eva og Karen fyldte i min hverdag. Særlig Olesvejs lukning i 

begge ender i løbet af 70’erne bevirkede at vi fik en formidabel fredelig legeplads, kun forstyrret af 

vildfarne bilister, der uvidende om lukningen, måtte benytte vejen som vendeplads. Vi takkede for det 

korte besøg. 

Dengang kendte vi til fællesspisning, ja havde næsten vore egne små vejfester (hvor er de nu?) især inde 

hos Hoffgårds, med deltagelse også af Helge og Arne fra nrr 19 og 21, der uden deres kedeldragter faldt fint 

ind i billedet med ”hvidskjorterne” fra nr. 22,23,25 og 27. 

Datidens novemberstorme væltede også træer, bl.a. en stor gran, men Jørgen’erne Hoffgård og Stub mødte 

op dagen efter med saven, som desværre også gjorde kål på husets flagstang. 

Efter min studentereksamen i 1986 fra Østre Borgerdyd i København og nogle år fyldt med rejser og andre 

aktiviteter samt med ungdommens blanding af tvivl om fremtiden og sikkerhed på egne evner faldt mit valg 

på sygeplejen. 

Jeg flyttede officielt fra Olesvej i 1989 og fik studieværelse til rådighed på Sankt Lukas Stiftelsen. 

I 2006/07 overtog min mand Christian og jeg huset, der undergik en omfattende, men nænsom og 

bevarende renovering, bl.a med hjælp af det lokale tømrerfirma  Theis Ortmann. En fornøjelse at gense 

legekammeraterne Theis og Jonas. 

Med vores overtagelse er også fulgt et af de problemer, som Olesvejs lodsejere har døjet med i flere år, 

nemlig vejens overgang til privat fællesvej og et kommunalt forslag til fordeling af udgifterne til en påstået 

nødvendig genopretning af vejen. Foreløbig har lodsejernes protester åbenbart lagt sagen i en kommunal 

syltekrukke, så ingen ved, hvad det ender med. 

Men vi er her, og vores børn er fjerde generation i huset . I en lystig stund diskuterer drengene, hvem der 

skal overtage det. Omgivelserne er forandret, men et af de smukke egetræer består og fryder stadig 

beboerne. 

 

 

                        

 



 

Beates morfar Einar Schrøder. 

 

                                                                                                 

Olesvejs udmunding i Engvej (Gøngehusvej)                                                                  

      

 

               

 

Disse to billeder er hentet fra Lokalhistorisk Arkiv i Nærum og viser noget om ændringer og det modsatte 

der hvor Olesvej slutter Til venstre ser man den tidligere Jernbanevejs udmunding i Gøngehusvej. Læg 

mærke til placeringen af huset øst for vejen på hjørnet af Larsensvej ( nr.25) I dag ligger samme hus vest for 

den ændrede vejføring ,nu med udmunding lige overfor Olesvej og med det nye vejnavn Vedbæk 

Stationsvej, men- lidt gådefuldt for nye Vedbæk’ere- stadig med adressen Larsensvej 25 

Billedet til højre er fra 1940 og viser fisker Ole Olsens bolig dengang på hjørnet af Olesvej og Engvej, vistnok 

med adressen Engvej 21. Her er der ikke sket meget! 


