
  Om ”Onkel” og hans tid i Vedbæk 

 

 

 

Man skal nok være over 80 i dag og gammel Vedbæk’er for at kunne huske ”onkel” fra 1930’erne og 

1940’erne. 

Og ”onkel” er ganske tit dukket op i samtaler de sidste år med disse bedagede Vedbæk’ere. 

Så tit, at jeg syntes jeg ville vide noget mere. 

”Onkels” borgerlige navn var Godtfred C Larsen. 

Et godt udgangspunkt kunne være at finde en levnedsbeskrivelse. Det eneste min beskedne research har 

ført til er en artikel i Søllerødbogen 2002 s. 173 ff., hvor journalisten Ole Emil Riisager i forbindelse med en 

gave til Søllerød Museum fremstillet af Godtfred Larsen skriver:  

”Godtfred C Larsen var en fabel for fagfolk, da han boede i Vedbæk, og ven med egnens drenge. De var 

betaget af hans frembringelser, som han ikke var uvillig til at forære dem. 

----- 

Larsen kom til Trørød-egnen i begyndelsen af 1930’erne, ifølge overleveringen kom han sejlende til Vedbæk 

Havn i sin båd og slog sig ned---Han byggede først et hus på Rosenvej i Trørød, et mellemstort bræddehus 

med de forunderligste detaljer, udskæringer i træet, glasmosaik i ruderne. Det siges, at der er hemmelige 

rum i panelerne. Huset er der endnu. 



Åbenbart var han af den type, der satte sig nye mål hele tiden, for han blev kun boet i husene nogle år, så 

begyndte han på et nyt, Schweizerhytten kaldet, i Sandbjerg Østerskov lidt længere mod nord. Som navnet 

siger også en træbygning af romantisk tilsnit. Men også det solgte han nogle få år senere, og fra ca 1945 til 

1950 boede han til leje i den ene ende af et forfaldent fiskerhus på Strandvejen overfor Vedbæk Havn. Han 

skal have endt sine dage i Humlebæk. 

Larsen var ugift og barnløs, men havde en bror som var lærer. G.L. var ansat i et firma som hed Mulvad-der 

er stor sandsynlighed for, at det har været den kendte fabrikant af taxametre, Marius Mulvad, Blegdamsvej. 

I årene på Strandvejen stod Larsen i vejviseren som forhenværende ingeniør. 

Med et par kæmpestore hænder og med fingre som knækpølser formåede denne mand at frembringe alt. 

De utrolige små detaljer på modelbilen, skildpadder udskåret af en halv kirsebærsten, modelskibe, en 

trepersoners trædebil (--), hele huse. Og som sikkert det allermindste en fungerende elmotor, monteret i 

hullet på en tiøre. Den skal findes på Danmarks Tekniske Museum” 

Den videre mere detaljerede beskrivelse af Godtfred Larsens aktiviteter i Vedbæk kan på basis af Riisagers 

historie og vore egne undersøgelser meget vel omfatte: 

De tre boliger 

Drengene omkring ”Onkel” og deres fortælling 

”Onkel”s frembringelser 

En original dagbog af en af drengene (Finn Bojsen Møller) 

 

De tre boliger 

Den første er Rosenvej 4, der ligger der endnu 

Et besøg i Rudersdals Kommunes byggesags arkiv fortæller om Godtfred Larsens indsats i årene 1933-1938 

med opførelse af ejendommen, installation af centralvarmeanlæg, opførelse af garage, drivhus osv alt i 

henhold til egne tegninger. 

En af drengene, Per Mortensen,  der først kom ind i gruppen omkring ”Onkel” i slutningen af fyrrerne, 

fortæller at hans storebror Hans var med allerede mens ”Onkel” boede på Rosenvej . Den nedenfor omtalte 

modelbil, der nu findes på Søllerød Museum, var oprindelig en gave fra ”Onkel” til Hans formentlig i denne 

periode. 

Den nuværende ejer af huset på Rosenvej hedder Bent Andersen, der en dag i oktober 2017 har ladet os 

komme indenfor sammen med nogle af drengene fra dengang, Per Kaare Andersen og Per Mikkelsen. 

Ejendommen fremtræder inde og ude som da Godtfred Larsen i 1938 solgte den til         Thalbitzer. Da Bent 

Andersen  købte ejendommen af dødsboet efter Thalbitzer, lovede han at bevare den i det væsentlige 

uændret, således at vi her- nok på mange måder bedre end gennem ”onkel”-drengenes nu fremkaldte 

erindringer om  70- 75 år gamle oplevelser -  kan danne os et enestående billede af Godtfred Larsens 

personlighed, fantasi og skaberevne. Alle de billeder vi denne oktoberdag fik lov til at tage har vi lagt ind i et 

lille appendiks til vores historie. På dette sted vil vi blot medtage nogle få, der ikke kan efterlade læseren i 

tvivl om Godtfred Larsens evner og ønsker, kunstnerisk og arbejdsmæssigt. 



    

            

Vi er ikke enige med Ole Risager når han kalder dette for et ”bræddehus”, vi synes at ”bjælkehus” rammer 

bedre. 

Vi har flere billeder fra Rosenvej – du finder dem ved at klikke på et LINK på ”forsiden” 

Den næste ejendom beliggende i Sandbjerg Østerskov er det takket være Per Mikkelsen lykkedes at spore 

til den nutidige adresse Sandbjergvej 32. Her ligger i dag et moderne parcelhus, men kendskabet til 

adressen har gjort det muligt at se Godtfred Larsens arbejde med denne ejendom i det kommunale 

byggesagsarkiv. Her viser papirerne, at parcellen i 1939 er solgt til ingeniør cand.polyt.Godtfred Larsen , 

der i de følgende år opfører sin imponerende Schweizerhytte. 

Frem til 1944 figurerer Godtfred Larsens navn i byggesagspapirerne 

I dag er Schweizerhytten jo erstattet af efterfølgende ejeres opførelse af det bestående enfamiliieshus, 

men takket endnu en af drengene, Erling Larsen, er vi så heldige at have billeder fra Godtfred Larsens 

ejertid.  



                              

Endelig har vi så huset på Vedbæk Strandvej nr 387,. lige ved siden af stejlepladsen overfor Vedbæk Havn. 

I husets nordlige halvdel slog Godtfred Larsen sig ned omkring 1944.  De fotos og ”frembringelser”, som vi i 

dag kan vise stammer langt overvejende fra de følgende år. 

 

Drengene og deres fortælling 

Vi har mødt 6 drenge fra dengang. En efterlysning i facebook efter flere har ikke givet resultat. 

 

Erling Larsen, født  1931, søn af ”Nærumbageren”  Hans Larsen 

 

                                                          

Per Kaare Andersen, født   1932,  søn af købmand Peter Andersen                                                             

 

Finn Bojsen- Møller, født  1933  søn af læge  Olav Bojsen-Møller 

 

 

Ole Seindal, født 1933  søn af Viggo Seindal                                                                  

 



 

  Per Mikkelsen, født  1935  søn af  Ernst Mikkelsen                                                                 

 

 

 

Per Mortensen,  født 1935   søn af   automekaniker Aage Mortensen                                                     

 

 

Vi har kendskab til/formodning om, at der også var følgende drenge i gruppen: 

Karsten Olsen fra ”Strandgården” kan genkendes på mange billeder. Karsten bevarede forbindelsen med 

”onkel” frem til hans død og var formentlig arving efter ”onkel”. Per Mikkelsen fortæller at han har købt 

eller fået en del af ”onkel”s malerier af Karsten. 

Ole Mikkelsen, bror til Per 

Hans Mortensen,  bror til Per 

Hans, der blev født i 1927 lærte ”onkel” at kende i 1930’erne, mens han boede på Rosenvej. Billedet her er 

fra en tur til Schweiz, som de to var på. Det andet billedet er med Hans og Per i ”onkels” trædevogn foran 

huset på Rosenvej. 

                                         

 

Ove Arentoft, søn af malermester Frode Arentoft 

Brødrene Niels og Jørgen Andersen, sønner af købmand Morten Andersen 

Endelig er Gunnar Larsen (Søn af bademester Larsen) måske identisk med den Gunnar, der omtales i Finn 

Bojsen Møllers nedenfor omtalte dagbog. 

Drengenes fortælling: 

Vi har på grundlag af samtaler med hver enkelt af de seks gamle drenge samt lidt spredt research samlet 

nogle indtryk af ”onkel” og drengenes oplevelser med ham. Finn Bojsen Møllers enestående dagbog fra en 

ferietur i 1946 gemmer vi lidt. 



Spændende, generøs, underholdende, igangsættende og i stand til at lave alt er nogle af de ord vi vil hæfte 

på ” Onkel” 

For os drenge var han noget ukendt og nyt 

Hvor kom han fra?, Hvor gammel var han? Hvad havde han tidligere lavet? Var han rig? Hvor var han henne 

om tirsdagen, hvor vi aldrig så ham? Hvor blev han af? 

Han virkede som en magnet. I sommerhalvåret omkring ”Hera” i havnen og på udflugter til Hven og nord 

for Helsingborg, op langs kysten ,videre til Kattegat (Gilleleje) og så naturligvis 14 dage sydpå, som Finn 

fortæller om. Om vinteren i hans værksted på Strandvejen, hvor vi fik instruktion i at bruge drejebænken og 

alle de andre værktøjer. Altid blev vi sat i gang med noget. Opgaver fik vi også, når vi var med ”Hera” (dog 

ikke maden, det var ”onkel”s område, næsten mere end sejlads, som nogle af os syntes vi vidste mere om, 

se blot hvad Finn skriver). På destinationerne blev der sørget for os. Ud til seværdigheder, ”Fy og Bi” eller 

andre film i den lokale, vandringer langs stranden, tilbage i båden til oplæsning af ”Livsens Ondskab”, og så 

harmonikaen, som ”onkel” altid havde med. 

 

                 

 

                            

                  



Og så ”tusindkunstneren”. Alle de ting han forærede os ( malerier, afstøbninger, miniaturespil) taler jo for 

sig selv. Men de mest fantastiske ”frembringelser” er i dag på museum.  Per Kaare husker miniatureriflen 

udført fuldstændig i alle detaljer som en original riffel og vidnefast fungerende på samme måde inden 

riffelgangen blev blokeret og miniaturen overgivet til Jagt-og Skovbrugsmuseet. På Kronborg Museum kan 

man finde modelskibe i flasker, og en fungerende elmotor monteret i hullet på en tiøre findes i dag på 

Danmarks tekniske museum. 

Er der noget I særlig husker og vil fortælle? 

Ole Seindal:  "Onkels virke kan vel nærmest betegnes som en "ungdomsklub" 

for drenge i Vedbæk, længe før at det var almindeligt med en ungdomsklub. 

 

Vi var meget glade for at komme hos ham, og lærte mange ting, også praktiske, han havde et lille 

hobbyværksted, som vi kunne benytte og få undervisning. 

 

Han kom af og til hos mine forældre til middag. Når han ankom ringede han ikke på, men gøede som en 

hund, det reagerede vores hund omgående på, så vidste vi, at han var ankommet. 

Og så vil jeg gerne nævne det lille metalskilt med initialerne G.L., som I her kan se afbildet, og som har 

siddet på en af hans trædebiler  (Pedobil  er vist et navn opfundet af ”Onkel”)  

                    

Per Mikkelsen: Da vi gik på grund i nivåbugten , og jeg måtte vade i land. ( Her tilføjer Per Mortensen : Vi 

måtte love ikke at fortælle noget). 

Jeg, fortsætter Per Mikkelsen, husker Karsten Olsen, som den af os, der var mest knyttet til ”onkel”. Det var 

også Karsten, der tog sig af ”Onkel”, da han blev syg og kom hjem fra Alperne, hvor han vist havde ønsket at 

dø.  Karsten arvede vist alle hans ting. Det nød jeg  godt af, da jeg købte nogle af ”onkel”s malerier af 

Karsten. 

Fantastisk så han kunne lave miniature ting 

                                              

Per Kaare: Turen til Hven, hvor vi var sammen med en masse svenske piger. Jeg fik mig vist en svensk 

kæreste. Her er et uddrag fra mit album. 



       

 

Miniaturevikingeskibet, som Ove Arentoft fik. Mon familien stadig har det?. 

”Onkels” hyggelige besøg hos mine forældre. 

Per Mortensen: Hans modelbil, som han forærede min bror Hans, og som Ole Riisager har skrevet en 

spændende historie om i ”Søllerødbogen”. Nu er bilen jo på Søllerød Museum 

 

Erling Larsen: På en eller anden måde var han religiøs. Jeg fik hans bibel.  

              

Her skal biblen og inskriptionen ind 

Vi måtte ikke bande. Men kirke gik han kun i  til Påske. Inskriptionen, der her er afbildet, lyder: 

Lær at elske andre mere og dig selv lidt mindre 

Lær at hjælpe hvor du ser, der er nød at lindre 

Gem på hvert et kærligt ord, slip hvert bittert minde 

Kun i kærlighedens spor, er der fred at finde 

Finn Bojsen Møller: Jeg har et læderbogmærke, hvor han har trykt et digt som jeg kan udenad: 

Om du har tungt og sorgfuldt sind, 

Drag ud på havet, der går den friske vind 



Der skabes bølgen som ruller mod kyst 

Der blæses sindet så let og lyst 

----  

Nogle få af ”Onkels” andre frembringelser        

                                                               

                                                                   

                                        

                                            

 

 

Finn Bojsen- Møllers dagbog fra 14 dage på ”Hera” 

Finn fandt sin dagbog på loftet, da vi opsøgte ham. Den kan sagtens stå alene til illustration af ”Onkel” og 

hans drenge i en tid, der var meget anderledes. 



Vi har givet Finns dagbog og hans fortælling i forbindelse hermed en plads, som du finder et LINK til på 

”forsiden” 

Hvor blev han af? 

Erling Larsen fortæller, at ”Onkel” flyttede til Humlebæk, hvor også Ole Seindal besøgte ham nogle gange. 

Da ”Onkel” blev alvorligt syg, tog han til sine elskede bjerge i Schweiz, hvor han vistnok ønskede at ”slutte 

af”, men måtte tage hjem igen, hvor især Karsten Olsen tog sig af ham i den sidste tid. 

 Det er ikke lykkedes med sikkerhed at få oplyst hvornår Onkel døde, men hans begravelse fandt sted i 

Humlebæk med deltagelse af hans bror, Erling Larsen og Karsten Olsen. Det var vistnok Karsten, der arvede 

hvad der var tilbage. 

 

 

 

 

 

 

 

 


