Langs Larsensvej
Eller måske også
Larsensvej, vågn op!

Jeg har nu i snart tre år forsøgt at få materiale fra husene i det gamle Vedbæk, især i form af billeder og historier.
Forsøgene har bl.a. bestået i mere eller mindre personlige henvendelser til ejere af/ beboere i de mange gamle
ejendomme.
Selv om vi efterhånden har fået mange fortællinger lagt ind på vores hjemmeside ”Detgamlevedbek”, kan jeg ikke
påstå, at meget stammer fra mine personlige henvendelser.
Jeg synes stadig der må være en masse at fortælle fra de skønne ældre villaer, f.eks. på Olgasvej og Marievej.
En særlig svaghed har jeg for Larsensvej. Alene navnet. Rundt omkring har vi mange veje, hvor ”Larsen” er en del af
navnet, men ikke tilstrækkeligt til at identificere ophavsmanden. Der må ofte noget mere til. F.eks. ”Buster
Larsensvej” eller ”Doktor Larsensvej”. Men ikke i Vedbæk. Her forklarer ”Larsen” det hele, nemlig historien om
datidens ”Mads Skjern”, kroejer Jens Hansen Larsen, der omkring 1878 begyndte at udstykke fra sin gård og sørgede
for at Larsensvej blev opkaldt efter ham selv.

Fornylig foretog jeg en langsom spadseretur ad Larsensvej. Synet af de mange snørklede, aldrende huse, der efter
lokalplanen må være bevaringsværdige og tillader bolig kombineret med håndværksvirksomed samt fremkaldelsen
for mit indre øje af de mange gamle vedbækansigter, som jeg forbinder netop med Larsensvej har fået mig til at
beslutte at forsøge en sidste appel, der måske kan generere nyt materiale til vores lidt skrantende hjemmeside.
Men appellen vil skjule sig under et eksperiment:
Jeg vil finde frem til så mange ejendomme som muligt, hvorom jeg med billeder, navne, historier og sikkert mange
små stikord kan få gang i fortællelysten hos hjemmesidens læsere, hvoraf jeg håber mange er nuværende eller
tidligere beboere på Larsensvej. Gennemgangen vil vise, at vi for mange ejendomme er uden materiale, så vores
opfordring til hjælp gælder stadig.
Vi interesserer os som bekendt særligt for tiden ca. 1930-70

Jeg vil søge hjælp i nogle gamle vejlister, der måske kan give nogle navne. Endvidere vil et kig på det kommunale
bygningsarkiv (hvortil den digitale verden har lettet adgangen) måske give nogle fingerpeg.
Min søgen må forventes undertiden at fremkalde ansigter og begivenheder, der ikke alene har forbindelse med
Larsensvej, men også til andre steder, tidspunkter og begivenheder i det gamle Vedbæk,og det kan tvinge til ret
store sidespring, der er uundgåelige netop fordi så meget fra Larsensvej trækker tråde til andre dele af det gamle
Vedbæks historie
Men i første omgang er det vigtigste at tre gamle beboere, nemlig Grethe Andersen, Bente Hansen og Andreas
Johansen

har stillet sig til rådighed med viden, erindringer og erfaring.
En kort præsentation:
Grethe f. 1937 kom i 1955 fra Skagen til Vedbæk. I 1957 blev hun gift med Jørgen. Familien flyttede til Larsensvej
10 i 1969, hvor Grethe stadig bor. Jørgen døde i 1985.
Bente f. 1931 var omkring 5 år, da hun i 1930’erne kom til Vedbæk. Hendes far gas-og vandmester Hans P. Olsen
købte efter nogle år ejendommen Larsensvej 12, hvor Bente voksede op indtil hun i 1950 blev gift med Aage, som vi
desværre ikke har mere.
Andreas f. 1947 er søn af Anne Marie og anlægsgartner Einer Johansen, der i 1958 købte Larsensvej 15. efter
forældrenes død overtog Andreas ejendommen indtil den i 2013 blev solgt. Andreas er gift med Anne-Lise
Lad os så komme i gang.
Numrene begynder nede ved Strandvejen og vi starter med den sydlige side. Ja vi går endda først udenfor numrene
på Larsensvej og over på vandsiden, hvor man synes, at adgangsvejen ned til badeanstalten ( se billede) dengang var
en slags fortsættelse af Larsensvej. og derfor vil vi gerne vise manufakturhandler Adolph Nielsens ejendom , der
inden nedrivningen vist nok engang i 80erne også nåede at rumme lokaler for Handelsbanken.

.
Billedet af Adolph Nielsen er taget fra en af Handels-og Håndværkerforeningens mange sammenkomster, mens vi
gætter på at kødannelsen foran forretningen skyldes et af de halvårlige udsalg.

Det er lykkedes os at finde et luftfoto, der – set fra Øresund – viser Adolph Nielsens ejendom og Rosenhuset. Vi
synes at vinklen er så spændende at billedet skal med.

På den anden side af Strandvejen er hjørneejendommen på Larsensvejs sydside ikke vejens første nummer.
Indgangspartiet på vejen har nummer 407 (Strandvejen), og vi kan ikke finde Larsensvej 1 i vejlister eller
bygningsarkiv. Ejendommen fremtræder som en herskabelig strandvejsvilla og synes lidt udenfor rammerne af vores
research.
Nr.3 var stedet, hvor vognmand Christian Nielsen havde sin plads med stalde, garager, hestedrevne vogne mm. Her
vil jeg undtagelsesvis samtidig gå over på den anden (nordlige) side og i fortællingen inddrage den prægtige Villa
Castaña, hvor vogmanden boede med sin hustru og børnene Erik og Else.
Nr 3 udgøres i dag af 3 a-e, nogle nyopførte beboelsesejendomme. Selv om disse ejendomme ikke giver noget bidrag
til den fortælling vi går efter, vil vi gerne med nogle ”før” og ”efter”-billeder illustrere hvordan det var dengang og er
nu. Vores hjælpemidler er begrænsede. På ”førbilledet” (hentet fra vores luftfoto fra 50’erne) vil den gamle
vedbæk’er dog let genkende pladsen ikke alene med garager og stalde, men også med det lille hus, hvor
tømmerhandler Lange boede.
”Efterbilledet” taler for sig selv
Og på den anden side ser vi villa Castaña i nr 4

.
Erik og Else blev efter forældrenes død boende i nr 4. Ved Elses død som den længstlevende overgik det hele i
mangel af arvinger og testamente vistnok til det offentlige (Staten), og resultatet ser vi i ”efterbilledet”af de nye

bygningeri 3 a-e, ligesom vi for fuldstændighedens skyld har afbildet Castaña , der fremtræder uændret, men stadig
imponerende.
Vi har fundet billeder af vognmandsparret Nielsen ved en festlighed på Vedbæk Hotel, af vognmanden med sin
hestevogn, af Else og Erik, af kusken Georg og endelig af Harry Madsen, der i en årrække boede i Langes hus.

før

efter

Nr 5: I dag fremtræder nummeret opdelt i A og B. 5 A, som ligner et hus opført i 1960’erne’s parcelhusboom, ser vi
bort fra, mens vi i bygningsarkivet kan læse om bygningen på det nuværende 5 B

helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet. Det fremgår her, at ejendommen dengang hed ” Fagerbo” og tilhørte
Kaffegrosserer Axel Petersen. Vi ved fra vore studier af en anden Vedbækejendom, nemlig Solhuset på Fredensvej 7,
at Axel Petersens datter Gerda i 1900 blev gift med kongelig kapelmester Georg Høeberg

og at dette unge ægtepar de første 10 år også boede i 5B, inden de slog sig ned på Fredensvej.
Om 5 B fortæller iøvrigt de gamle vejlister, at grosserer L Grün boede her i 40’erne og 50’erne. Vores ekspert Bente
Hansen er helt sikker på, at Grüns var landliggere. Vi er nogle, der fra tennisklubben tydeligt husker den talentfulde
Erik Grün. Var det mon en søn? Her er en opgave for interesserede læsere.
Nr 7: Der er ikke meget hjælp at hente i ekspertenes langtidshukommelse før 1970. De mest fremtrædende navne
fra vejlister og bygningsarkiv, gartner K.V. Larsen og Klaus Dahlgård, siger ikke rigtig noget. En oplysning fra en af
listerne om frisøren T H Hansen fremkalder først en spontan bemærkning om ” at det i hvert fald ikke var Christian
barber med forretning fra nr 2, og bopæl i Nyvang”, men Bente kan dog pludselig komme i tanke om frisør Hansen i
nr. 7, der havde forretning i Trørød. Dette billede af huset kan måske hjælpe læsere til at fortælle noget mere.

Nr 9: Gamle medlemmer af Vedbæk Sejlklub vil huske, at dette hus i 1950’erne blev beboet af en markant profil,
formentlig tilflytter fra Fyn, der sammen med måske mere kendte ansigter som Christian Eiberg og Hans Schrøder
var en af hovedmændene bag sejlklubbens stiftelse. Navnet er Marius Hansen, nok bedre kendt som ”Skæg”

og formentlig identisk med Frugtavler A.M. Hansen, som vi kan finde i vejlisterne fra 1954. Peter Schmidt fra nr 19
husker hvordan hans familie hver sommer fik en tur til Hven med ”Skæg”s båd.
I vejlisterne figurerer for nr 9 også navnet handelsgartner F H Jensen, som Bente mener havde en forretning i
Rosenhuset. Er der mon nogen, der kan fortælle mere herom? Per Kaare husker at hr. Jensen havde
naboforretningen til hans fars forretning. Udmærkede sig ved at have noget så sjældent dengang som en kombineret
person og varevogn.
Nr 11: I dag opdelt i 11 A og 11 B, hvoraf sidstnævnte er en ejendom formentlig opført efter 1970 og derfor ikke så
interessant. Anderledes med 11 A. Bygningsarkivet afslører at huset i 1942 blev ramt af en voldsom brand, der
krævede genopbygning af tagetagen. Der er i forbindelse med opdelingen i A og B sket så store forandringer, at vi

må efterlyse billeder af det gamle 11 til brug for ”før og efter”. Vi husker og bygningsarkivet bekræfter, at nr 11 i
50’erne tilhørte gartnerfamilien Thomsen med navnene enkefru M K Thomsen, gartner Niels Thomsen og kontorist
frk. B.S. Thomsen. Kan man mon få billeder og historier? Vores lattermilde ekspert Andreas har spontant slynget
nogle stikord ud om beboerne i ejendommen (”blå kartofler”), men endnu ikke noget der yderligere kan fæstnes til
papiret. Er der mon nogen, der kan hjælpe?
Nr 13: Tilbage i 40’erne og 50’erne var det her bademester Henry Larsen og hustru boede med børnene Eigil, Birgit
og Gunnar. Bademesteren var først ejer senere bestyrer af den blå badeanstalt, der hvert år dominerede
strandbilledet, når den var blevet opført i Øresund ud for Larsensvejs udmunding i Strandvejen.

Badeanstalten

Skolebilleder af Eigil og Gunnar

4 generationer:
Christen,Henry, Eigil og?

Også andre medlemmer af Larsen-familien satte deres præg på dagliglivet i Vedbæk. Således Henrys to brødre, Hans,
der var brødkusk på Nærum Andelsbageri og Carl, medstifter af og formand for Vedbæk Boldklub, far til fodbold og
golfkoryfæet Jørgen Frigast Larsen. Vi henviser til historierne på vores hjemmeside ”Engvej” og ”Fodboldkarrierer”
Nr 15: Hvis man går ind i bygningsarkivet vil man i 1896 finde en vellignende tegning af det hus, som står der i dag.
Dengang var det skrædder H C Jensen, der byggede. Huset hed tidligere ”Elmely”. I dag er det navnet ”Cottagen”,
der ses på facaden. Murermester Ivar Hvalsøe

en af Larsensvejs mange fuglekonger, fulgte efter skrædder Jensen, indtil Andreas’ far anlægsgartner Einar Johansen
og familie

kom til i 1958 . Andreas husker, hvordan han i forbindelse med overtagelsen efter Hvalsøe fandt mange
spændende ting på loftet efterladt af sælgeren. Bl.a overdådigt julepynt, der hvert år fandt vejen til det
traditionsrige juletræ på hotellet . Endvidere en fagforeningsfane, der blev overgivet til og vakte glæde hos den
lokale fagforening ved den nye formand murermester Chr. Olsen. Andreas er overbevist om at lignende
rekognosceringer på andre gamle lofter på Larsensvej vil kunne give gode resultater, så vi giver opfordringen videre.

Andreas, der nu for alvor er på hjemmebane, fortæller fra barndommen om de tre legekammerater, der også hed
Johansen, boende ovre i nr 10.
Vejfesterne, der fyldte hele vejbanen, var årets store begivenhed. Og er det stadig .Der må da findes billeder
herfra!! Om ikke andet vil vi prøve at få noget om vejfesterne som de holdes i dag. Jo, der er stadig liv i Larsensvej.
Denne invitation til årets vejfest er det sikre vidnesbyrd.

Nr 17:
Vejens udlejnings-og etageejendom, ikke rigtig typisk Larsensvej med 6-7 lejligheder placeret i 17 A og 17 B, opført i
1919 af cykelhandler I P Andersen (Sv Ottos far )

Sven Otto´s far og mor som unge – og som lidt ældre

senere overtaget af enken fru K Andersen og datteren fru Bryde Lund. Blandt efterfølgere finder vi
håndværksmestrene Næsby Petersen og Chr. Olsen . Af de mange lejere på vejlisterne husker vi især vejmand Baas,
hans datter Karen og enkefru Adser.
Hvordan så vejmand Baas ud? Havde han skæg? Vi har fundet nogle billeder. Kan nogen hjælpe os? Hvem er det på
disse billeder?

Måske kan vi få flere billeder fra fru Tang Holbek, barnebarn af I P Andersen. Vi mener der må være meget mere at
fortælle om de mange, der i årenes løb har frekventeret denne ejendoms boliger, og vi er virkelig flove over det
dårlige resultat for denne skattekiste.
Nr. 19
Den nuværende ejer Peter Bojsen Schmidt har inviteret os indenfor. Det er ikke første dang vi støder på Peters navn i
vor færden langs Larsensvej. Som arkitekt har han tit hjulpet husejere i byggesager, der er omtalt i bygningsarkivet.
Nr 19 er en yderst spændende ejendom, og Peter er villig til at fortælle og dokumentere.
Peters vedbæktavle går langt tilbage, og Peters entusiasme og fortællelyst kan let få os til at glemme relevans og
begrænsning, men vi tror på vore læseres interesse udover det vi er kommet for.
Peters tipoldefar var skovløber Peter Larsen, som vi ser her i en familiegruppe fotograferet på den gamle
skovløberjord, beliggende hvor vi i dag finder den gamle Vedbæk Skole på Trørødvej.

I 1881 købte Peter Larsens søn, Lars Petersen, (Peters oldefar) af kromand Jens Hansen Larsen den ubebyggede
grund, der i dag har adressen Larsensvej 19. Prisen var 2500 kr. Huset som vi ser på det gamle billede med datering
dengang blev færdigbygget i1883

.
Da Peter fornylig renoverede huset fandt han under det øverste trappetrin til 1. sal en i maj 1881 håndskrevet
lykønskningshilsen til Lars Petersen fra en af håndværkerne tømmersvend Emil Sørensen (”Tillykke med dit slot”) Vi
opfordrer andre renoverende Larsensvejsejere til at kigge efter lignende fund.
I 1934 solgte Lars Petersen ejendommen til sønnen tømrermester Carl Petersen bl.a. på vilkår,at Lars Petersen kunne

blive boende i et samtidig opført anneks
Carl P.
Det andet billede her

viser Lars P. som aftægtsbruger med et af børnebørnene (Bodil eller Ruth?)

Carl P. var en af områdets større håndværks-og bygmestre, bl.a i et tæt samarbejde med murermester Chr.
Brandstrup. De to ser vi her på cykel foran nr. 19.

Carl P blev ved ægteskabet med Emilie, datter af fisker Peter Olsen, gift ind i lokalsamfundets største fiskerfamilie.
Emilies og Carls datter Bodil giftede sig med Preben Schmidt (Ging),

og parret fik i 1945 sønnen Peter, vores vært og fortæller. Peters far Ging tilhørte en anden af byens kendte familier
,idet hans far var mejeriejer Johannes Schmidt. Hvem husker ikke mejeriet på Stationsvej?

Bodil og Ging blev indtil ca 1956 boende i nr. 19 med børnene Peter og Charlotte. Peters historie er fyldt med minder
fra denne barndom med bedsteforældrene Emilie og Carl P. Vi får billeder af Peter med sin elskede cykel og af de to
søskende på havebænken.

Et særligt billede har Peter i sit hoved af kusken Georgs daglige tur med vognmand Chr Nielsens hestevogn op ad
Larsensvej til græsning ved Maglemosevej (nu Gøngehusvej), hvilket uundgåeligt resulterede i ”efterladenskaber”,
som mormor Emilie måtte fjerne.
Af kammerater, herunder fra Vedbæk Skole, nævner Peter Bukefalosejerens søn Jens Wahl Hansen, Søren Dons,
Sonja Pihl, der alle betegnes som hørende til det bedre borgerskab, men også de mere ”rigtige” vedbæk’ere, som
Andreas fra nr 15, og fiskerbørnene Peter H. og Jens Harald Jørgensen fra Engvej nr 19.
Larsensvej 19 går helt ud til Engvej (nu Gøngehusvej). Da Peter mange år senere søgte ind på Arkitektskolen tegnede
han en profil af Engvej. Den må med her

.
For gamle vedbæk’ere er det let genkendeligt
Omkring 1965 kom Peter tilbage til Vedbæk og Larsensvej 19. Han flyttede ind i annekset og blev i 1968 gift med
Birgitte Michelsen

.
I 1973 købte han nr. 19 af sin morfar for 305000 kr., heraf 80000 kontant. Han benyttede straks lejligheden til at
bygge gården om med chaussésten fra den gamle Helsingørvej som var smidt på marken bag ved fodboldbanen.

Dette billede af Peters og Birgittes søn flankeret af sine oldeforældre Johannes Schmidt og Carl Petersen er den korte
version af ejendommens og familiens historie

.
Den lange version slutter vi med dette billede af medlemmerne af et tidligere sogneråd i Søllerød. Peter er meget
stolt af sine og familiens aner, og beder os medtage dette billede, hvor man kan finde tre oldefædre, nemlig Lars
Petersen, Peter Jensen (Johannes Schmidts svigerfar) og Birgittes oldefar Carl Michelsen. Vi imødekommer gerne
ønsket med indtrykket af , at der manglede noget dengang. Hvad det var overlader vi til læseren at reflektere over .

Vi begiver os videre til
Nrr.21,23,25. Vi tager i første omgang de tre ejendomme under eet. Man vil straks forstå hvorfor.

I dag fremtræder nr 21 fysisk som beliggende på hjørnet af Larsensvej og Vedbæk Stationsvej og giver indtryk af, at

her slutter Larsensvej.
Da deltagerne på vores eksperthold var unge, var nr 21 det trediesidste hus på Larsensvejs sydside og efterfulgtes af
nr. 23 og 25, idet sidstnævnte ejendom lå på hjørnet af Larsensvej og den nu nedlagte Jernbanevej . Også her kan et
udklip fra vores oversigtsbillede hjælpe os ved ovenfor at vise den samlede placering af de tre ejendomme inden
ændringen af vejføringen fra Jernbanevej til Vedbæk Stationsvej, der fandt sted vistnok i slutningen af 70’erne . Læg
mærke til den gamle Jernbanevej. Den ændrede vejføring betød, at nr 23 måtte lade livet og blev nedrevet og at nr
25 er blevet isoleret på den anden side af Vedbæk Stationsvej, men stadig har adresse som en del af Larsensvej.

nr. 25 før

nr. 25 efter

Vi synes det hører med her, at vise-ganske vist set fra Gøngehusvej øst herfor- den gamle viadukt,

som blev udskiftet samtidig med , at Jernbanevej ophørte med at eksistere både af navn og af gavn.

Hvis vi kigger på de tre ejendomme hver for sig er der ikke meget at fotælle om det nedrevne hus i nr 23. For nr 21
giver vejlisterne fra 40’erne og 50’erne os navnet direktør Erik Nyholm. Så husker man pludselig, at familien Nyholm,
der tidligere havde boet på Fredheimsvej og Vedbæk Strandvej, havde tre børn: Lilli, Ole og Bente. Og med vanlig
energi er det lykkedes os at finde frem til sønnen Ole, der nu bor i Hellerup. Vi har haft nogle hyggelige samtaler med
Ole og lånt nogle billeder fra hans album.
Der er to billeder af Ole, et som 20-årig og et taget under et besøg i Vedbæk i år.

I øvrigt synes vi ikke det er nødvendigt at kommentere billederne, måske lige bortset fra direktør Nyholms BMW, der
må have vakt opsigt og beundring blandt Larsenvejs øvrige daværende beboere. I dag er det næppe et særsyn på
vejen.
Ole beskriver ferierne således:” Om formiddagen tennisklubben og tennis, om eftermiddagen badeanstalten, først
på aftenen havnen, senere på ny tennisklubben, denne gang mere socialt og ofte til langt ud på natten”
En beskrivelse, der ikke ligger langt fra Ole Wivels fortælling om sin Vedbækungdom i ”Tranedans”
Det nyholmske miljø var nok ikke typisk for Larsensvej dengang. Men vi ser at familien blev integreret. Hanne
Madsen, fiskerdatteren overfor i nr 26 blev bedste legekammerat med Oles søster Bente, og i dag ses Ole og Hanne
stadig.

Lidt mere om nr 25 og de daværende beboere
I vejlisterne støder vi i 40’erne og 50’erne på havnefoged og forfatter Knud Andersen med den kendte profil
omfattende pibe og baret og et CV, der ikke behøver nærmere præsentation samt hustruen Kirsten Gjørup, en af
byens mest benyttede spillelærerinder, måske i hård konkurrence med Ellen Storm på Olgasvej. I ejendommen
boede også de formentlig mest benyttede syersker i det borgerlige Vedbæk Fru O Sønder og datteren Gerda Sønder.

Ejendommens ejer var anlægsgartner, oprindelig kirkegårdsgraver Skovlund, af hvem vi mener at have fundet et
billede klippet fra fugleskydningen , hvor den gamle urmager Lenzing blev konge.

Skovlund

Gerda Sønder
Vi bevæger os nu over på Larsensvejs nordside og starter med
Nr.28 :
Huset her blev efter bygningsarkivet opført i 1922 af postbud Carl Nielsen, der selvfølgelig med de mange daglige
udbringninger må have været et kendt ansigt i byen. Der må da være billeder! Vi har forgæves forhørt os hos
tidligere ansatte på Vedbæk Posthus. Vi gentager hermed opfordringen!
Nr 28 ligger i dag ligger klart på hjørnet af Vedbæk Stationsvej. Også inden den nye vejføring var nr 28 det sidste hus
på Larsensvejs nordside. Et blik på det gamle oversigtskort før den ændrede vejføring viser, hvordan nr. 28 havde en
sådan placering at den med nød og næppe kunne undgå samme skæbne som nr 23 på sydsiden, men der må have
været nerver på dengang!
Nr. 26:
Dette er først og fremmest ejendommen kendt som stedet, hvor skodsborgfiskerne Madsen med Carl og hus tru
Anna Sofie i spidsen slog sig ned tidligt i fyrrerne med børnene Preben (f. 1933) og Hanne (f. 1936) Under vor
vandring gennem Vedbæk har vi også fundet ud af, at Prebens og Hannes kusine, som Hanne ikke rigtig husker,
Kirsten Jensen(f. 1927), har tilbragt sine første barndomsår i nr. 26 som datter af Carls søster Ingeborg, der blev gift
med Vilhelm Krogh Andersen. På vor hjemmeside kan man finde mere om Kirstens historie og mange billeder af nr
26 under titlen ”Fredensvej”,”Kirstens historie”

Hanne, som vi har fundet i hendes hyggelige bopæl i Hørsholm, fortæller over en kop kaffe, at der i kælderen i nr 26
boede en anden familie Madsen (Svend, Tilka og datteren Åse). Resten af huset blev benyttet af hendes familie, men
om sommeren blev halvdelen af førstesalen udlejet til landliggere.
Hun taler meget om ”de fine”, f.eks familien Krogh Andersen, der kom fra Jægersborg og familien Nyholm i nr 21
samt andre boende andetsteds. Hun var jo ”kun” ”fiskerdatter! Det lille kompleks har hun lykkeligvis for længst
skrottet!
Det begyndte nok dengang, da Bente Nyholm i nr 21 blev hendes bedste legekammerat!

Den unge Hanne

Carl og Preben

Hanne i dag

Kirsten på nr 26’s
trappe med sin mor

den meget unge Preben

Nr. 24:
Herfra huskes Viggo Seindal og hans søn ejendomsmægler Ole Seindal

Hannes mor Anna Sophie på
samme trappe

Hanne fra kælderen

Stedet blev dog først og fremmest kendt af mange Vedbæk’ere, fordi det var her man henvendte sig som medlem
af den lokale sygekasse, der havde sit kontor her, oftest betjent af den senere fagforeningsleder og socialdemokrat
Hans Jørgen Jensen
En fra vores ekspertgruppe siger spontant, at her boede ”Ti minutter i to”. Kan nogen mon uddybe?
Der bliver lidt mere stille i vores ekspertgruppe når vi kigger på de næste ejendomme på nordsiden, og det hjælper
ikke rigtigt med stikord fra vejlister og bygningsarkiv.
Nr. 22:
Spændende i bygningsarkivet at læse om Portør Hansens problemer, da han i 1899 lod denne ejendom opføre, men
desværre ikke relevant for formålet med vores historie. Af navne fra vores periode (1930-70) fremkalder kun navnet
Larsen en reaktion fra Bente, der siger ”hun blev kaldt Honning-Larsen” . Kommentarer hertil er velkomne. Øvrige
navne fra listen som radiotekniker A.E. Hansen, murersvend Valkjær og salgschef Lindner siger ikke noget.
Vor nidkære ekspert Andreas har dog fremskaffet et billede af en mangeårig lejer Ellen Jensen der her ses (i midten)
fotograferet i den for længst nedlagte osteforretning på Stationsvej.

.
Nr. 20:
Bente kan huske, at her lå en sommerbolig for oberstløjtnant Swane Lund, der figurerer på vejlisterne fra 1944 og
1954, hvorefter vi har tandlæge Kamp og hans i 1971 opførte Trelleborg-hus, en byggesag, der efter bygningsarkivet
affødte en del naboreaktioner, men altså ikke i dag noget som vores eksperter kan uddybe.
Nr.18:
Navnet Rønnow , som ustandselig går igen i bygningsarkiv og på vejlister i de år vi interesserer os for, må da
indeholde noget vi kan bruge.? Men nej! Måske er der læsere!
Nr. 16.
Pigerne på Larsensvej i trediverne og fyrrerne husker mange legekammerater, men hyppigst dukker et ansigt fra nr.
16 op: Torsten, som var vistnok det yngste medlem af familien Lassen, der prægede livet på Larsensvej med
grosserer Kaj Lassen og hustru Emmy i spidsen. Det er lykkedes at få fat i et familiebillede og to fotos af ægteparret.
Billedet af huset har vi taget på vores tur rundt.

Et senere markant navn er redaktør Kjeld Rask Therkildsen fra tresserne. Vi har søgt at google os til et billede, men
forgæves.
Nr. 14:
Vort formål med at slå op i byggearkiv og vejlister er bl.a. at finde nogle navne, der kan appellere til vore læsere og
skabe interesse omkring vort projekt. Det har for nr. 14’s vedkommende givet os navnene Købmand Peter Andersen
omkring 1937-40 og Købmand Robert Hansen Larsen (fra vejlisterne) omkring 1944.

Peter Andersen, som vi her har et billede af taget på Larsensvej

Rosenhuset på Strandvejen, mens den gamle kromands søn Robert Hansen Larsen

,drev først sin forretning fra

havde den gamle

købmandsforretning på hjørnet af Stationsvej og Olgasvej
hvor han boede på 1 sal. I forbindelse
med Peter Andersens overtagelse af forretning og lejlighed på Stationsvej har Robert Hansen Larsen overtaget
boligen på Larsensvej, men hans navn fremgår kun af vejlisterne, ikke af bygningsarkivet.
Peter Andersens børn Jytte og Per Kaare har skaffet os nogle flere billeder, herunder de to i barnevogn med deres
mor samt nogle mere genkendelige fotos af de to søskende.

Nr. 14 har tilsyneladende ifølge bygningsarkivet været opdelt i a og b, og Per Kaare husker, at der var et hus bagved
det bestående. Hvem boede her?

Vi er nu nået til nogle ejendomme hvor 2 i vores ekspertgruppe er direkte involveret. Først
Nr 12:
Bentes Barndomshjem købt af faderen gas-og vandmester Hans P Olsen i slutningen af trediverne. Sælger var
grosserer Kaj Lassen, der flyttede hen i nr 16. I bygningsarkivet kan vi se, at ejendommen har tilhørt grosserer Emil
Lassen. Har ejendommen tilhørt lassenfamilien flere generationer tilbage?
Bente husker som sine legekammerater på vejen især Birgit Arentoft fra nr 6 og Lilli Nyholm fra nr 21

nr. 12 dengang

Agnete og Hans P. Olsen
med Bente som konfirmand

Ove og Birgit Arentoft med Bente

Nr. 10:
Tilhører i dag Grethe. Ejendommen,der blev opført i 1900, er fysisk delt op i 10 A og 10 B. Det historiske billede her
fra rejsegildet viser 10 B

.
Vejlisterne har ikke denne opdeling, men de svirrer med navne , fortrinsvis lejere, der måske
kan sætte noget i gang. Der har således engang boet en familie Brandstrup med 4 børn. Faderen var vistnok
elektriker. Andreas nævner tre drenge som han legede med. Hed de Johansen? Han har fundet et billede af en af
drengene.

Den gamle fiskerfamilie Adser er også repræsenteret.
Vi må heller ikke glemme, at en anden af byens stærkt benyttede syersker Karen Mortensen og hendes mor har boet
i B-bygningen nogle år i trediverne, inden hun for alvor slog sin forretning op fra ”Vedbækhus”. Se om dette på
hjemmesiden, fortællingen om Per Mortensen.

Og så lidt om Grethe og hendes familie.
Grethe ankom til Vedbæk fra Jylland i 1955 sammen med
veninden Viola. Grethe fortæller, hvordan ”faster”( Fisker Karl Olsens hustru Marie) hjalp hende til jobs hos slagter
Flittner og lrs.Jørgen Berthelsen. Efter at have boet forskellige steder (herunder 10 år på Engvej) flyttede Grethe og

Jørgen, med hvem hun var blevet gift i 1957 ,
Andersen, efter hvis død Jørgen købte ejendommen.

ind i Larsensvej nr 10, først som lejere hos Aksel

Jørgen, der døde i 1985 og Grethe har med deres udadvendte og glade væsen med mange aktiviteter ydet deres

bidrag til glæde for mange i Vedbæk. Tre børn (Niels, Trine og Finn (”Fyren”))
og børnebørn og 5
oldebørn er det også blevet til. I det miljø, hvor de færdedes, hed Jørgen aldrig andet end ”fyrens far” og i
boldklubbens oldboysafdeling vil man altid huske den periode, hvor man hver måned i klublokalerne afholdt ”fyrens
fars fødselsdag” med højt smørrebrød leveret fra Grethes køkken på Larsensvej og formentlig selv medbragte
drikkevarer.
Nr.8:
I generationene fra ca 1920 til ca 1970 har der stået Nøkleby på døren af denne sommerbolig, indtil sejlmager Tom
Carlsen overtog. Kan disse mange år som landligger blandt overvejende fastboende virkelig være gået i
glemmebogen hos de tilbageværende?

Nr. 6

Ejendommen, der huskes som malerfamilierne Arentofts bolig og tilholdssted, først Andreas Arentoft, derefter
sønnen Frode med hustru Else og børn Ove og Birgit, der ikke havde langt at flytte fra hjørnet af Marievej og Stien.
Vi har de tre generationer afbildet her til Birgits konfirmation.
Nr. 4
Se om Villa Castaña og Vognmandsfamilien Christian Nielsen ovenfor under omtalen af nr. 3.
Nr. 2
Vi slutter med Larsensvej nr 2, der er identisk med og i Bygningsarkivet kun kan findes under Vedbæk Strandvej 409,
men i modsætning til 407 på den anden side er en rigtig ”Larsensvejendom” med personer og historie om det gamle
Vedbæk.
I Bygningsarkivet fra 1929 genfinder vi på denne ejendom postbud Carl Nielsen som ejer. Det var ham vi ikke kunne
finde et billede af i den anden ende af Larsensvej nr 28. Vi gentager efterlysningen her.

Det var i denne ejendoms baghus, at man langt tilbage fandt Chr. ”Barbers” Hansens salon, hvor virkelig gamle
vedbæk’ere af hankøn lod sig barbere og klippe og (siger rygtet) kunne købe effekter til mere hjemlig privatbrug.
Indehaveren, som vi her har et billede af var også kendt formand og formentlig ældste aktive spiller i boldklubben.
Nu vi er ved fodbold må de nævnes, at to af koryfæerne fra klubbens storhedstid brødrene Knud og Erik Andersen
boede her som børn og unge i fyrrerne.
Medlemmer af det store fiskerdynasti Olsen har også her afsat mærker. Malermester Ib Juhl Olsen var ejer i en lang
årrække og sønnen havnefoged Tom Olsen er født her i 1950. Også Ibs bror Hugo og hustru Inga slog sig ned i disse
lokaler. I det hele taget viser de gamle vejlister og Bygningsarkivet helt tilbage til ejendommens opførelse trods den
eksklusive strandvejsadresse et virkelig skønt ”Larsensvejsklientel”.

Knud og Erik

Christian”barber”

Hugo

Inga

Tom og hans far Ib
………………………………………………………………………
Tilbage er kun at håbe på flittige og interesserede læsere og på deres hjælp med udfyldning af vores mange huller.

