En tur gennem en del af det forsvundne Vedbæk
Jeg har længe ønsket at spadsere en tur gennem en del af det gamle Vedbæk. Jeg tænker på alt det , der i
årene 1965-1970 er forsvundet i forbindelse med opførelsen af hotel Marina og etableringen af de åbne
fritliggende strandarealer langs Strandvejen fra havnens nordside frem til Larsensvej.
Og så, en efterårsdag 2015 blev jeg efter samtaler med de mennesker, der kunne fortælle mig noget, i
stand til at gå turen.
Den starter på hjørnet af Gøngehusvej (tidligere Engvej) og Hotelstien, som vi vil gå ad frem til Olesvej,
derfra til venstre frem til Strandvejen og videre mod nord til hjørnet af Larsensvej, dog med en helt
uundværlig afstikker op ad Gøngehusvej til vores udgangspunkt .
Men lad mig først præsentere dem, der har hjulpet mig med at foretage denne tur, hvor vi vil samle
erindringer op og som med deres hukommelse og lokalkendskab er helt uundværlige. Nogle fakta om
deres tilknytning til området og Vedbæk i det hele taget har jeg kort anført i et andet notat. Ledsagerne er:
Arnt Henriksen ( Arnt)
Bente og Flemming Andersen (Bente A og Flemming A)
Ani og Jørgen Andersen (Ani og Jørgen Købmand)
Karen Margrethe Andersen (Grethe)
Bente Hansen ( Bente H.)
Søren Sørensen (Søren)
Flemming Cohn, ( Flemming C)
Inge Vibeke Meincke (Vibeke)
Tom Olsen (Tom)
Ego, Jørgen Kaj Andersen( Jørgen K)
Min idé til turen opstod da jeg kiggede nærmere på et luftfoto fra omkring 1950 omfattende stort set hele
Vedbæk. Enhver kan i dag se dette foto ved at gå ind på hjemmesiden www.detgamlevedbek.dk under
”havnen”. Hvad der især faldt i øjnene var alt det forsvundne, og det er nærliggende at kalde turen ” Noget
af det forsvundne Vedbæk”. Luftfotoet vil være læserens vigtigste hjælpemiddel på turen. Vores beskrivelse
vil altså især omfatte alt det man kan se på dette billedes gengivelse af vores ”Barndommens gade”, men
ikke på de mange luftfotos, der i dag tages af det samme område. Nogle af de stadig eksisterende huse og
deres beboere er dog så interessante , at man må standse op.
Turens deltagere er med deres bidrag først og fremmest drevet af nostalgiske motiver. Vi vil gerne erindres
om, men også gerne erindre om det forsvundne og nogle af de mennesker og oplevelser, der kaldes frem
på nethinden.
Hvad der måtte dukke op på turen af billeder af og navne på mennesker vil sikkert være ukendt og muligvis
uinteressant for de fleste, men vi håber der er en lille målgruppe, der som os synes det er sjovt med gamle
fremkaldelser.
En del af os er gamle nok til at kunne gå tilbage til slutningen af trediverne, begyndelsen af fyrrerne. Vi vil
nok kunne dække herfra og helt frem til ” ødelæggelserne” s afslutning omkring 1970, men vi er så usikre
omkring tidspunkter, at vi i vores snak på turen må antages at ”flashe” frem og tilbage uden som regel at
kunne sætte år på.

Lad os starte turen og fortælle, hvorledes snakken er gået.
Hotelstien ligger stort set uberørt af de mange forandringer og første stop er naturligvis nr 3, hvor Tom bor
i dag. Det var her hans bedsteforældre og Anis forældre Marie og Karl Olsen boede, Ani som eneste pige
med fem brødre, herunder Toms far ”Maler-Ib”. Der er meget historie til det hus , der dengang også havde
den nu parcelhusbebyggede fiskermark på hjørnet af Olesvej, hvorfra der er mange dejlige billeder i
”litteraturen” om Vedbækfiskerne.
Jørgen K beder om hjælp til en oplysning om et skur, en slags forretning, der efter hans erindring lå netop
på dette hjørne.

Familien Olsen vil vi sikkert høre mere om på vores tur.
Et blik på listen over Vedbæk Håndværker- og Borgerforenings fuglekonger fortæller os at Hugo, Ib og Tom
har ”båret kæderne” Nogle af os er forbavset over, at Karl Olsens navn ikke er på listen? Måske er der en
historie her?
Også overfor, i nr. 6, har der boet fuglekonger, nemlig mejerieejer Johs Schmidt,der drev den nu nærmest
historiske butikstype, ismejeriet på Stationsvej, og hans søn malermester Jørgen Schmidt, et af foreningens
få æresmedlemmer.
Vi kan ikke slutte turen på Hotelstien uden at mindes nogle sommerbeboere i nr 4, en af tidens mest
kendte og populære københavnerskikkelser, kapelmester Teddy Petersen. Vi er i gruppen i hvert fald én,
der har lyttet til underholdningsorkestrets koncerter i Radioen, ja endda danset til taktstokken på
Restaurant Wivex. Vi henviser de uvidende yngre blandt deltagerne til billeder og oplysninger på Google.
Vi skal senere ind i det gamle hotels krogård. Ani minder os om, at den måske tidligere hyppigst benyttede
adgang hertil var en nu nedlagt sti ved siden af nr. 4, nu beboet af Lis og Per Mikkelsen, der også må vide
meget om området
Ad Olesvej frem til Strandvejen har vi på sydsiden stadig især murermester Chr. Brandstrups smukke
bindingsværkshus i nr 5, naturligvis bolig for familien Brandstrup, men især Bente H. husker også huset som
bolig for vognmand Knud Skovgård med sønnen Henry og datteren Eva, som hun besøgte og legede med.
Vi snakker om murermester Brandstrup, også fuglekonge (1950) og æresmedlem, men for mange af os
først og fremmest en markant skikkelse i bylivet, når han kom gående, aldrig cyklende, men med cyklen ved
sin side, hvis ikke han som på billedet her var ledsaget af fruen.

På Olesvejs nordside kan vi naturligvis helt fremme ved strandvejskrydset se den gamle hotelbygning ( den
vender vi tilbage til!), men luftfotoet fra 1950 viser at der fra Olesvej var fuldt udsyn over et åbent areal ind
til teatersalen og senere biografen, medens Marinas bygninger i dag fylder det hele.
Og teatersal med senere biograf giver anledning til kommentarer.
Der var i fyrrerne frem til 1960’erne revyer af enhver slags. Alle, der har alderen, husker vel de
professionelle med bl.a. Schiøler Linck, Preben Neergård, Freddy Albeck, Lise Thomsen, Åse Ziegler. For de
fastboende var det især amatørforestillingerne, hvor man mindes succesrige Inge Blik og Bukh Olsen.
Blandt disse lokale amatørskuespiller husker Arnt en person, han kalder ”Marguard”. Kan nogen mon
hjælpe?

Vedbækrevyen

Biografen

Det gamle tennismedlem Jørgen K kan tale længe om de årlige tennisrevyer hvor også Vibeke er afbildet i
de gamle revyprogrammer sammen med datidige profiler som Steen Scherffenberg Møller, Mogens Blom,
Bente H’s. Åge, , Bente Ludvigsen, Else Birkved. Da bygningen, vistnok fra omkring 1947 blev benyttet til
biograf var det samme allestednærværende Åge Hansen, der i en årrække tog sig af billetsalget.
Endelig er vi nået til Strandvejen.

Vi kigger ikke nærmere på havneanlægget. Det er kun Flemming C, der ikke kan lade være med at mindes
den oktobernat i 1943, da hans familie blev transporteret til Hven i en stenlasterbåd takket være hjælp fra
familiens sommerværter Harald Jønssons søn Helge.
Vi ser først på ejendommene på vandsiden mod nord frem til hjørnet på Larsensvej og støtter os til det
medbragte gamle luftfoto. Ejendommenes historie er indgående beskrevet både hos Sandfeld ”Søllerød
som det var engang og ”Strandvejen før og nu ” v. Bo Bramsen.
Iskiosken betjent især af fru Madsen var stedet , hvor ungdommen samledes om aftenen. Herfra kunne
man gå ned i hotellets hyggelige strandhave med bl. a. et minigolfspil, der holdt årlige mesterskaber. Ani
mindes det år hun vandt..
Nr 360, der nu er væk var i hvert fald en årrække det kommunale bibliotek samt havnefogedkontor, men
nogle mener også ejendommen en periode var politistation med den sindige betjent Jørgensen, der med
stor effektivitet kunne berolige gemytterne især lørdag aften på hotel og kro. Ingen af os kan med
sikkerhed huske bygningernes oprindelige utvivlsomme brug som bolig, men vi rejser spørgsmålet. Hvem
boede egentlig senest i denne skønne herskabsejendom? Nogle navne udbedes.

360 og iskiosk
Nr 362 (i dag ”Vela”) var der hvor Sv. Å Nielsen (”Isnielsen”)- efter tiden som bagersvend i hjemmebageriet
hos Christine Andersen på den anden side af Strandvejen- drev cafeteria og byens mest velassorterede
slikbutik . En tid var det også ”Storms Cafeteria” og Gretes Jørgen ( ”Fyrens far”) var en kort periode
involveret i cafeteriet. Tidligere var der en lille Irmaforretning, hvor Jørgen Købmand med et grin husker
mangelstiden under krigen , når han gik over gaden for at foretage indkøb af irmaemballeret smør o.l.til
faderen Morten Andersens købmandsforretning
Oprindelig blev hele 362 benyttet som bolig. Bente H. husker at 1. salen en tid blev beboet af en familie
Jacobsen, hvis søn John senere blev en af Vedbæks profiler, bl. a for det lokale fodboldhold sammen med
Åge.
Den italienske invasion i nr 362 begyndte først i 80’erne med Gaetano Ferraro og ”La Costa” inden ”Vela”
kom til.
Arnt Henriksen var et halvt år gammel, da han og hans forældre Inge og Erik Blik i 1941 flyttede fra
”Længen” i Engvej nr 6 til farfaderen Carl Wilhelm Henriksens hus i nr. 364 en lidt aparte bygnings i vistnok
tre dele. Det var dengang Inge havde succes i de lokale revyer på hotellet. Cykelhandler Jensen havde sin
forretning, der vistnok også omfattede badehusudlejning. Anis bror Ole, gift med Edith, købte ifølge Tom
senere ejendommen og videredrev fiskeforretningen. Efter Oles alt for tidlige død blev Edith gift med
blikkenslageren Erland Borch kaldet ”Bly og Brok”, hvor Arnt en tid arbejdede som blikkenslager.
Ovenpå boede bl.a. Jutta og Erik Andersen. Sidstnævnte udgjorde sammen med broderen Knud, som vi
senere møder på Engvej, et mindeværdigt ”brødrepar”på boldklubbens førstehold, hvor Jørgen K nød at
være med.

Arnt har en uhyggelig erindring om hvordan han som fireårig i dagene lidt før eller efter 4-5 maj 1945 under
et toiletbesøg i ejendommen kælder fandt en grædende, formentlig deserteret, tysk soldat
Med nød og næppe undgik familien Eickoffs ejendom i nr.366 at dele skæbne med andre ejendomme, da
den i sidste øjeblik blev erklæret bevaringsværdig. Den pryder derfor stadig området og hjælper især Jørgen
K, der tilbragte megen tid ved siden af hos tante Karen i nr 368 til at huske dagene på stranden i 1940’erne
med Eickoff-sønnerne Niels og Hans. Familien havde også et par tvillingedøtre. Jørgen K husker ikke at have
været inde i huset, men i en artikel fra 1982 i ”Tidsskrift for Nordisk Etnologi og Folkloristik” med titlen
”Arbejdere, Næringsdrivende og Landliggere i Vedbæk” beskriver Jørgen Selmer huset indgående.
Huset har i en årrække været brugt af dykkerne og lystfiskerne. Tom fortæller, at det fra 2016 skal være
hjemsted for Vikingelauget.

366

368

Inden nedrivningen boede familien Wahl Hansen (”Skibsrederen”) i nr 368. Tom gik i klasse med datteren
Susanne Når der var cykelløb på strandvejen husker Søren hvordan koryfæer som Kay Werner, Evan
Klamer og Terruzzi standsede op for at hilse på den en del yngre flotte frue. Den kendte vedbækprofil Finn
”Landro” Hansen kom også i huset, hvor hans senere hustru Elli var ung pige. Inden Wahl-Hansen-tiden
tilhørte ejendommen tante Karen. (Karen Jensen), der døde i 1953. Hun var enke efter fisker Harald Jensen,
søn af den navnkundige Jens Mogensen (”den yngre”), der som Jørgen K.’s oldefar, er en væsentlig del af
forklaringen på hvorfor Jørgen K er med på turen. Sommeraftener stod tante Karen altid ved 19-kilometer
stenen og betragtede livet på Strandvejen ofte i snak med den 93-årige Sophie Johannessen, der boede
overfor i villaen ”Annasminde”. Huset ud til Strandvejen var tante Karens vinterbolig, medens hun om
sommeren flyttede ned til den mere nøjsomme bolig ved stranden og vinterhuset blev udlejet til
landliggere, bl. a .børnelægen Preben Plum samt familierne Petersen og Folmer Jensen.
Tante Karen var især knyttet til Fiskerfamilien Johannes og Helga Jørgensen, Engvej 19, og der findes gode
billeder, hvor den 5-6 årige Jørgen K. står i vandkanten med den jævnaldrende Bent ”Svensker” eller tante
Karen sammen med broderen Jens ”brødtipper” Harald. Ani nævner, at hendes mor Maries mange
spadsereture rundt i området hyppigt omfattede et hyggeligt besøg hos tante Karen, som Ani klart husker.
Arnt, der havde et godt venskab med fiskerfamilien Jørgensen ( ” men Helga skræmte børnene væk”),

husker at tante Karen (”strikmutter”) forærede ham et par hjemmestrikkede sokker.

Tante Karen og Jens Harald

Jørgen K er i en af svømmeringene

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

Martine med forældre

Rosenhuset

Adolph Nielsens forretning overfor Larsensvej

Badeanstalten

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

Ved siden af Martines hus lå Teschstien, der førte ned til stranden. Her havde sadelmager Tesch en
ejendom, hvor Vibeke ofte kom for at besøge veninden og med landliggeren Inge Pontoppidan,senere gift
med Torben Blom.
Næstsidste hus inden hjørnet på Larsensvej er ”Rosenhuset”,som har overlevet, oprindelig en landlig
fiskerhusidyl, der senere blev butiksejendom og i dag konditori og cafeteria. Butikstiden var først med
købmand Peter Andersen inden han flyttede sin forretning til hjørnet af Stationsvej og Olgasvej. Senere
kom en af Morten Andersens ekspedienter, Evald Hansen til, og i dag husker mange købmandsforretningen,
som Egon Mariagers familie drev, medens de med to børn boede ovenpå i hyggelige men få m2, hvorfra
man havde den skønnest tænkelige udsigt over det Øresund, hvor Vedbæk Badeanstalt engang havde fyldt
op.
Det er uklart, hvornår badeanstalten blev tvunget til at ophøre og forsvinde på grund af problemer med
kloakudløbet. Sandfeld og Bramsen skriver det var i 1946, men langt de fleste af vores badende
turdeltagere er sikre på at lukningen først fandt sted i 50’erne. Nævnes må bademester Henry Larsen( med
børnene Birgit, Gunnar og Eigil) først som ejer, senere som bestyrer af badeanstalten
Bente H. nød somrene på badeanstalten. Hun havde ikke langt fra boligen på Larsensvej. Det samme gjaldt
Vibeke, der sammen med landliggerveninderne Inge Calberg, Inge Pontoppidan og Inge Cohn så godt som
altid var der, når vejret tillod det.
Mon ikke ”Inge” var årets pigenavn omkring 1930.? Vibeke foretrækker ikke at bruge det og har en
historie om, hvordan Vibeke Ohl, gift med Bent Ohl og datter af generalkonsul Olesen blev anledning til, at
hun siden har foretrukket ”Vibeke”.
Sidste hus på denne side er den nu nedrevne bygning, hvor Adolph Nielsen (”Røde Adolph”, men kun på
grund af hårfarven i de unge år) havde sin manufakturforretning.. Ingen af os var vist kunder her. Vi husker
sønnen, den flotte, velklædte Kjeld, og at der også en tid var en Schou-Epaforretning i en del af huset.
Inden nedrivningen var det Handelsbanken, der indrettede en filial i bygningen..
Vi tager nu vejen tilbage ad Strandvejen på den anden side.
Tom er født i ejendommen på det nordre hjørne af Larsensvej. Den havde måske også dengang nr 409 på
Strandvejen ligesom i dag, men det forekommer at bygningen og i hvert fald det tilhørende baghus må
have været nr 2 på Larsensvej. Udover Tom og familie boede her bl.a. Inga og Hugo Olsen ( Anis bror også
kendt som ”Jarlen”) ved siden af ”Christian Barbers” frisørforretning .
Vi har ikke noget at fortælle om ejendommen på det andet hjørne ( Strandvej 407) og når til endnu en
nedreven længe, der måske dengang havde nr. 405 på Strandvejen lige før Kronborgkiosken og
”Annasminde”. Af beboere her husker Tom, hjulpet af Arnt og Ani bl.a Flemming Vognmand og den bilgale
Bernt, der udlejede biler, en tid sammen med Mogens Seneca Bang fra Trørødvej 4 og i øvrigt med Arnts
ord ”følte sig et plan over os andre”
En tredje person i huset kalder Tom den ”fine snedker med de alt for dyre huse”. Arnt hjælper med navnet
Harry Madsen.
Vibeke er sikker på, at familien Birkved med datteren Else boede i dette hus om sommeren
Ved synet af ”Kronborgkiosken” på luftfotoet dukker minderne op, især hos Vibeke og Flemming C, der jo
begge har boet hos Jønssons i huset bagved. Her lå også villaen ”Annasminde”, som Sophie Johannessen
boede i, medens hun handlede med konfekture og hjemmelavet is fra kiosken i forhaven . I den tid vi
husker blev kiosken drevet af næste generation, ”hr. og fru Johannessen”.
Vi må over på den anden side af Engvej, hvor vi har ”det gule hus” Da Jørgen Købmand blev født i 1930 drev
hans far Morten Andersen sin forretning her..Jørgen Købmand viser os et billede af Morten foran

forretningen sammen med tre medarbejdere, hvoraf let genkendes Evald Hansen, senere ”Rosenhuset”og
Anders Olsen , senere Pennehaveforretningen i Rungsted.

Morten Andersen og medarbejdere

Mortens næste forretning

Efter nogle år flyttede forretningen hen foran hotellet, hvorom senere. I Mortens første lokaler i ”det gule
hus” erindrer vi en lang årrække isenkræmmer Sonne Jensen.
Fra sin barndom og ungdom fortæller Jørgen Købmand om de glade dage med vennerne i Vedbæk Finn
”Landro” og Jørgen Bang . Han kom jævnligt i Finns hjem, pensionatet ”Landro” på Engvej, og deltog bl.a
såvel i de mere ungdommelige og måske lidt berusende aktiviteter som i de mere spontane, litterære
arrangementer, når en af pensionatsgæsterne, forfatteren Thit Jensen læste højt af egne værker.
I det gule hus havde også slagter Flittner sin butik, et stykke op ad Engvej, mens Christine Andersen og Edle
Malmsten ud mod Strandvejen drev henholdsvis ”Hjemmebageriet” og en gaveforretning. Husker Jørgen K
rigtigt, at en af bagerjomfruerne hed Vera og senere blev gift med fiskerOle Olsens søn Jens Peter Olsen?
Og hvem var Alice Sjødahl Andersen, en ung pige, som Jørgen K. knytter til bagerforretningen?
Nogle få af os husker vel næste bygning, det ”Christiansminde” , der indtil midten af 50’erne var et yndet
udflugtssted og restauration. Bente H. og hendes familie boede nogle år i 30’erne i baghuset. Søren husker
familien Bang Carlsen fra samme baghus mange år senere med legekammeraterne, datteren, den flotte
Anna, og sønnen, den senere filmmand Jon.
Haven foran den tilbagetrukne restaurationsbygning var hvert år hjemsted for en sommerfest med
aktiviteter for børnene. Det er Jørgen K., der husker hyppige ”fiskedamsfangster”. Det var før
digitaliseringen af forlystelsesmarkedet. Senere blev lokalerne en tid indrettet til politistation, passende
nært urocentrene på hotellet og kroen. I 1961 faldt ”Christiansminde” som et af de første ofre for de
pladskrævende moderniseringsplaner.

Det gamle Christiansminde
Man kan ikke rigtig på luftfotoet se indgangen fra Strandvejen, der førte ind til Vedbæk Kro, men de fleste
kan huske den. Ani fortæller om iskiosken foran. Vi kan heller ikke med sikkerhed udpege selve

krobygningen, men den var der! Alle er enige om, at kroen var stedet for det daværende
”Fiskerlejevedbæk” og knap så meget for ”Butiks- og Landliggervedbæk”.
Kunne man mon få noget at spise der ?
Arnt , der er født i 1941, siger at han ikke husker meget om kroen, da den lukkede ned inden han blev 18.
Vi synes der må være en masse gode historier fra kroen og benytter lejligheden til at efterlyse dem.
I Krogården bagved falder snakken på beboerne i de to bygninger. Bente H. husker en fisker ved navn
Laurits (Rasmussen?), Kirsten og Per Juul Olsen samt hotellets tjener Bilhage i det ene hus. Tom, der også
oplyser at ”dykkeren” (Erik, der ufrivilligt faldt i havnebassinet) boede i krogården, mener, at Pers bror
Jens Juul må kunne fortælle meget mere. I et andet hus boede familien Nielsen. Faderen Ove arbejdede for
Arnts farfar Carl Vilhelm.. Familien huskes især for de fem muntre og spillevende døtre Jonna, Birthe, Ina,
Oda og Sally. Flemming A fortæller at han har besøgt Oda i Australien. Hende havde Jørgen K en svaghed
for. Arnt gik i klasse med den yngste Sally. Både Arnt og Flemming husker også, at Skytteforeningen lå her.
Er der mon i øvrigt nogen, der har noget at fortælle?
Ved siden af indkørslen fra Strandvejen til kroen lå den ejendom, som Morten Andersen købte og
indrettede sin nye købmandsforretning efter at han flyttede fra ”den gule bygning”. Vibekes far var en af
de faste kunder, og nød at få kredit hele sommeren, idet familien Meincke først hvert år ved juletid fik
”årsregningen”. Var det en praksis overfor alle eller begrænset til landliggere?
Da Morten Andersen nogle år senere solgte sin forretning til Walther Jensen og forlod Vedbæk, flyttede
Jørgen Købmand og Ani, der i mellemtiden var blevet gift, med. I 1970 flyttede de tilbage til Vedbæk, hvor
de fik en lejlighed i Andersen-familiens ejendom Vedbækhus på Stationsvej.
Vi er omsider nået til hotellet.
Vi er meget selektive. Fortællingen om hotellet er overladt til andre.
Flemming A. husker, hvordan han, der måske ikke var helt akcepteret i dele af det klassebevidste
håndværker- og butiks- Vedbæk-næsten som Carl Alstrup i ”Manden på Risten” foran Wivex-stod udenfor
hotellets vindue ind til fru Gudes danseskole og så de andre børn blive undervist. Dans var ikke noget for
rullemandens søn, men han kunne dog komme hjem og vise den forbløffede Ove Bas nogle dansetrin.
Lørdagsaftenerne på hotellet var ugens højdepunkt. Bente A, der kom fra Springforbi fortæller om
aftenerne i rytmeklubben og mindes særlig den aften hun blev dronning i klubben. Flemming A, der ellers
kom meget på hotellet var der dog ikke den aften.
Som Jørgen K, men også i nogen grad Arnt husker det, var det byens to muntre fyre Finn ”Landro” og
Jørgen Bang der prægede aftenerne, specielt danseorkestrets pauser, hvor Jørgen Bang , som spillede
glimrende klaver, akkompagnerede Finn under protester fra restauratør Tschørning , men til stor fornøjelse
for gæsterne, der i øvrigt her var et udsnit af alle befolkningsgrupper i byen .
Det blev lidt anderledes, da Marina kom til.
Vi mangler turen fra Strandvejen op ad Engvej til udgangspunktet ved Hotelstien. Først nordsiden
Vi kan på luftfotoet se Sophie Johannesens nu forsvundne hus” Annasminde”, men ikke om det skal have et
Engvejs- eller Strandvejsnummer. Det første nummer op ad Engvejs nordside (højre side) som giver
kommentarer er Harald Jønssons hus i nr 4, der heldigvis ligger her endnu. Her får Flemming C og Vibeke
ordet, når de beskriver tiden som landliggere hos familien Jønsson.. Flemming og familien boede her i
fyrrerne indtil flugten til Sverige i 1943, og Vibekes familie i en årrække fra 1944, først i stueetagen, senere

på 1. sal, da det kneb med trapperne for de gamle Jønssons. Både Flemmings og Vibekes fotoalbums
indeholder mindeværdige billeder fra tiden.

Flemming C og Jønssons

”Længen” på Engvej nr 6
”Længen” i nr 6 blev inden nummeret 6 kom på lågen vistnok blot kaldt ”fiskerhuset” på Engvej. På s. 233
hos Gunnar Sandfeld ”Søllerød som det var engang” 5. samling er der et virkelig godt billede af denne del af
Engvej i 1942. Det var ikke tøsedrenge, der boede her.
Især Flemming A, og Bente der boede overfor i nr 5 (senere i nr 9) , men også Arnt, Søren fra nr 9 og
Grethe fra nr 10 kan huske de ofte meget farverige personer, der boede her, bl. a ”Makrellen” med
”Makrelungen” (”Jord-og Beton”)og ”skodsamleren”. Fiskevognen, som ”Makrellen ” kørte rundt i og
solgte fisk fra, genkender man på billedet hos Sandfeld.
”Sorte Karl” (Jensen), der sprang ud som frihedskæmper d. 4 maj 1945, boede her med kone og 4 børn (Vi
får deres navne af Arnt: Ida,( der vistnok i dag bor i Skoleparken) Torben, Rolf og Leif) . Tom mener familien
senere flyttede til nr. 10. Karl var vejmand og ifølge Søren den der ”holdt” Strandvejen helt frem til
Strandmøllen bistået af Erik Vognmand ”Nilen”, der kørte lastbilen. Tom fortæller hvordan Karl benyttede
fritiden til at skyde måger fra sin sejlbåd.

Vognmandsforretningen, der holdt til på arealerne bagved længen ud mod Larsensvej havde også
hestevogne, og Søren kan huske synet af kusken Georg, når han kørte ud ad Engvej, med en vogn fyldt med
affald, der blev ”dumpet” ude ved Caroline Mathildestien. Tom har ofte taget Turen med Georg.
Vi bevæger os nu helt frem til det bevarede hus i nr 10, hvor Grethe boede i en årrække sammen med sin
mand Jørgen (”Fyrens far”). Huset med tilhørende baghus tilhørte Vognmand Nielsen. Grethe, der har en
skarp hukommelse har bekræftet en række oplysninger om Engvejs mange ansigter, både indenfor og
udenfor nr 10, men hun fortæller at hun husker blandt husets beboere Erik Sørensen (”Admiralen”) og
”Proppen” (Keld). I baghuset boede ”Skægmanden” og ”Pelslaurits”, der ifølge Arnt fik navnet, fordi han
”pelsede” roser, som han solgte på torvet. Navnene på dåbsattesterne kniber det undertiden med, men
måske kan andre hjælpe.
Da vi når til hjørnet af Hotelstien kan Arnt ikke lade være med at pege på det lille hus lidt længere fremme i
nr 20. Det var et sommerhus tilhørende fru Bendtsen, men Arnt købte det og boede der i nogle år, indtil
det blev solgt til Toms søn Jan, der senere solgte det til den nuværende ejer.
Så sydsiden af Engvej fra Hotelstien til Strandvejen.
Inden vi tager fat på de enkelte ejendomme, er det værd at notere den trafikale udvikling fra Engvej til
Gøngehusvej med Søren ords om at Engvej engang var byens bedste ”legevej” for alle børn i området.
Jørgen K husker, hvordan han kunne ”spille land” pa grusbelægningen, og Søren husker de tilbagevendende
halsbrækkende cykelløb for børnene ad Engvej og de tilsluttede veje Olesvej og Hotelstien. Ja, der var
engang!!
Vi har endnu huset i nr 9 renoveret og smukt vedligeholdt af Søren efter hans tilbagekomst i år 2000, da
hans mor Else var død. Det er naturligvis Søren, der bedst husker husets beboere fra barndommen. Der var
4 lejligheder i huset, 2 i stueetagen og 2 på 1 sal. Sørens far Don (”Kongen”) med familie boede i den ene
stuelejlighed, medens skomager Pedersen med de to døtre Edith og Ellen. Skomageren havde ikke langt til
sit værksted, skuret, der lå på nr 5’s grund.
Sørens ord : ”vi blev sendt i bad tre gange om ugen oppe på skolen” illustrerer , hvad man især manglede,
men måske også datidens beskedne vandpriser.
Der var en vis samhørighed med nr 7 (”Panoptikon”) . Det kunne på en sjov måde, men måske alligevel
typisk for tidsånden, også ses af det hieraki, der kom til udtryk i beboernes mange tilnavne. Vi havde som
nævnt i nr 9 ”kongen” og naturligvis hans ”dronning” Else. I nr 7 boede naturligvis ejeren ”greven” Carl
Larsen, endvidere ”fyrsten” Helge Jønsson med Olga og ”adjudanten” den fodboldspillende Knud Andersen
med Lizzie. Flemming A fra nr. 5 og Bente flyttede også ind her og man husker endvidere Bukh og ”Strit”
som beboere.
Der var også en kort tid ”brød-larsen”, der beskrives som en så bedaget herre, at det næppe kunne være
den brødkusk Larsen fra Nærum Andelsbageri, som bl.a Jørgen K klart husker, en bror til bl.a bademesteren
Henry Larsen. Men ”brød-larsen” fra nr 7 var også brødkusk og nogle af deltagerne mener, at han måske
var de to andre Larsener’s far. Vi stiller spørgsmålet videre.
Mange af turens deltagere kunne fortælle om disse beboere, men ikke alle kunne huske ”grisebaronen”,
der ”boede ovenpå toiletterne”. Ani og Jørgen Købmand benægtede først hans eksistens, men Toms,
Sørens , Bente H’s, Flemming A’s og Arnts mange kommentarer får dem dog overbevist. Søren fortæller, at
han hed Anthon og var hotelkarl på Strandmøllekroen, Tom husker at baronen senere flyttede over hos
hans ”bedstefar” Karl Olsen (hvor også ”Villy med træbenet eller Villy Svingben” boede) og Arnt betegner
straks ”grisebaronen” som ”ham med filthatten”
Tilsidst er vi ved nr. 5 i rullemandens hus, hvor Flemming A voksede op hos sine adoptivforældre Ove
(”Bas”) og Dagny Andersen. Ove og hans ”trehjuler” med vasketøj kunne man se overalt i byen. Han var en
værdsat bas i sangforeningen. Et af hans elskede arbejdsområder var fodboldklubben, hvis tøj ,baner og

bolde han tog sig af. Man kunne se ham til alle hjemmekampene på sidelinien sammen med den ligeså
engagerede og råbende formand trafikassistent Sophus Frandsen .

Rullemandens hus nr 5

Ove Bas

Selskab på Engvej
Flemming følte sig som barn lidt udenfor det sociale liv (se f. eks. hans oplevelse foran fru Gudes
danseskole på hotellet) Flemming fortæller også, hvordan den jævnaldrende Kjeld Flittner ( søn af
slagterforretningen ved siden af) ikke måtte lege med ham. Det forhindrede dog ikke ”landliggersnuderne”
Jørgen K og Flemming C at acceptere ham som en god legekammerat på den gamle Engvej.
Flemmings bedste ven var nok Ani (og Marie, Anis Mor), som til deres fælles ”blå mandag” efter
konfirmationen gjorde ham følgeskab til en oplevelsesrig dag i København. Han husker også med glæde
skomager Petersens to døtre Edith og Marie. Skomageren havde sit reparationsværksted i et skur
beliggende på rullemandens grund.
I nr 5 boede også ”Gustav Post”, Gustav Pihl med sin familie.
Efter nedrivningen af nr 5 fik Flemmings familie erstatningsboligen ude i Plantagekrogen, hvor Flemming og
Bente stadig bor.
Vi er langt om længe nået tilbage til Strandvejen med ”den gule bygning”, hvor senest Sonne Jensen drev
sin isenkramforretning og Flittner havde sin slagterforretning, der blev afløst af en osteforretning, da
Flittner flyttede over på Marievej.
Turen er slut.

