
20. DECEMBER 2018 – Nr. 8 – 1. årgang   

Så er den sidste avis i 2018 kommet på gaden.

Mens der er travlhed i butikkerne, er der mindre travlhed på redaktionen, hvorfor avisen

mere bliver brugt til et tilbageblik på året der gik, ligesom den første udgave i januar vil

se frem de muligheder der ligger i 2019.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vi benytter derfor lejligheden til at ønske alle vore læsere, annoncører og

forretningsforbindelser enxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rigtig glædelig jul samt et godt nytår.xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx





Nummer 8 i 2018 
mange flere venter i 2019 

 

 

Du sidder nu med det sidste nr. af Virum-

Sorgenfri Avis før årsskiftet, og redaktionen 

vil gerne have lov til at sige tak for den store 

opbakning vi føler vi har fået, siden august 

hvor det første nr. udkom.xxxxxxxxxxxxxxxx  

Avisen udkommer hovedsageligt digitalt, men 

vi oplever at rigtig mange også gerne vil have 

den i papirudgaven – vi ser den bliver fjernet 

hurtigt fra hylderne i både Sorgenfri og Virum, 

så vi løbende må fylde op.xxxxxxxxxxxxx 

Selv om vi er en lille avis, er det vor hensigt at 

favne bredt. 

Vi ved det tager tid at løbe et projekt af den art 

i gang, men vi har god tålmodighed og håber at 

vore annoncører og læsere har den samme 

tålmodighed. 

Avisen tager sit afsæt i Virum-Sorgenfri 

Handels- og Borgerforening men er en total 

uafhængig avis – også politisk uafhængig. 

I en tid med megen globalisering, ikke mindst 

via internettet, føler vi det er rigtigt at udsende 

en digital avis i Virum og Sorgenfri. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Vi lægger vægt på at de artikler og annoncer 

m.m. der er i avisen er linket direkte til 

foreninger og butikkers hjemmeside, hvor der 

vil være mange informationer at hente. 

Denne kobling gør avisen unik at læse for 

borgerne, men kan have lidt mindre værdi for 

den der vælger papirudgaven – her mister 

denne digitale fordel sin ide. 

Nyt design og layout.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Når avisen kommer på gaden igen den 16 

januar, vil det være i et andet og smartere 

design – men det vil i opdage når næste nr. 

udkommer. 

Vi ønsker at avisen bliver mere og mere 

læseværdig. 

 

Udvidet redaktion.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Når vi kommer i gang i det nye år, vil vi håbe 

at flere vil melde sig som lokale redaktører - 

det vil gøre avisen mindre ensidig og skabe 

grobund for mere lokalt stof. 

Vi opfordrer derfor lokale medborgere til at 

kontakte os, så vi kan udvide redaktionen. 

Det er helt frivilligt at være med, men også 

ulønnet og forhåbentlig lidt hyggeligt når 

avisen skal sammensættes. 

Ny hjemmesidexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

I starten af det nye år vil der komme en helt ny 

hjemmeside, som skal supplere avisen. 

Nick Hartmann der er lokal Virumborger, 

arbejder i øjeblikket på at få hjemmesiden 

færdig. 

 

Oplagets størrelse.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Vi kan måle hvor mange unikke læsere der 

hver gang avisen kommer åbner den 

På den baggrund ved vi at åbningsraten har 

været et sted mellem 2500 og 4000 læsere hvis 

man ser bort fra de første 2 udgivelser, 

Dertil kommer de ca. 500 papiraviser der 

bliver uddelt gennem supermarkeder m.m. i 

hhv. Virum og Sorgenfri. 

På sigt håber vi at dette tal vil stige, men 

umiddelbart er vi rimelig tilfredse med dette 

oplag efter så kort en levetid som avisen trods 

alt har. 

Foreninger -  

kom ud af busken?xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Vi har præsenteret et par foreninger i de første 

udgaver – men vi er altid åbne for præsentation 



af foreninger eller blot orientering om 

arrangementer der sker i Virum og Sorgenfri. 

I er derfor altid velkomne til at skrive til avisen 

– også gerne med resultater eller beskrivelser 

af ugens kampe (hvis der er tale om 

sportsforeninger. 

 

Skoler og institutionerxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

har masser af spændende arrangementer og 

koncerter m.m. – men lad os det vide, så vi kan 

bringe jeres artikel.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Vi er en lille redaktion, så vi er ikke så 

opsøgende – derfor opfordrer vi også alle selv 

til at skrive artiklerne og medsende billeder. 

Afslutningsvis håber vi at rigtig mange vil 

bakke op om den stadig nye avis i Virum- og 

Sorgenfri. 

GODT NYTÅR!! 

 

 

 

 Hvad skete der så i 2019?xxxxxxxxxxxxxx 

 

Virum-Sorgenfri Avis har gennemgående 

bragt artikler om udviklingen af de 3 store 

byggerier i Virum og Sorgenfri. 

Byggeriet på posthusgrunden i Virum er gået i 

gang og begynder snart at gå i højden. 

 
 

Virum Station er blevet gennemrenoveret og 

der arbejdes på at Bane Danmarks bro over 

Frederiksdalsvej bliver forskønnet. 

 

Helhedsplanen omkring Virum Bymidte er i 

gang og vi har fulgt arbejdet med denne plan. 

 
 



Byggeriet på Politigrunden er nået meget lang 

og allerede i 2019 vil meget af det blive taget i 

brug. 

 
 

 

På Plantedirektoratets grund skyder 

bygningerne i vejret og vil naturligvis løbende 

følge dette byggeri. 

 

I forbindelse med byggeriet i Virum er der et 

stort grimt hegn der skal stå der i mange 

måneder. 

 

Derfor er der udskrevet en konkurrence om 

dekoration af  plankeværket – de første 

kunstnere er gået i gang men alle kan nå at 

være med endnu, da tilmeldingsfristen er 

udsat. 

Se annoncen for dette plankeværksmaleri, 

anetsted i avisen.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Vi har løbende bragt artikler omkring lokale 

foredrag og teaterstykker hvor især Birgit 

Halds saloner på Frilandsmuseet har været 

fremhævet ligesom Sorgenfri teaterforenings 

arrangementer er blevet nævnt. 

Endelig skal nævnes Niels Kristian Pedersen 

flotte indlæg om lokal Virumhistorie, som vi 

også bringer et afsnit af i dette nr. 

 

Vi håber at mange nye arrangementer kommer 

til i 2019 – til stor gavn for borgerne i Virum 

og Sorgenfri. 

Deltag aktivt i din lokale avis – det er derfor 

den er her.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Men hvad skal vi så følge i 2019?xxxxxx 

 

Vores nytårsudgave der udkommer den 15. 

januar vil tage fat på 2019 – uden tvivl et år 

hvor rigtig meget sker i Virum og Sorgenfri.  

 

Redaktionen har en rettelse 

I forbindelse med receptionen hos Irma på 

Sorgenfri Torv i forbindelse med kåringen til 

Årets Butik, havde der indsneget sig en fejl i 

teksten under billedet. Det beklager vi og 

bringer her den rigtige tekst.  

 



 
Formand for beskæftigelsesudvalget Søren 

P. Rasmussen, Borgmester Sofia Osmani, 

Butiksbestyurer Anni Vetter samt 

kunstneren Lina Murel Jardorf  

Julecafé på Sorgenfri Torv  
Midlertidig lille cafe åbner hver dag i 

butikkernes åbningstid  

Der er gratis kaffe,te og Cacao til de forfrosne 

handlende, og ind i mellem også en lille kage. 

Cafeen ligger i det gamle apotekssalg ved 

siden af Irma og alle er velkomne. 

Det er Virum-Sorgenfri Juletræer der driver 

cafeen. 

 

 

Juletræssalget er godt i gang i Virum og 

Sorgenfri. 

Hvad gar du af muligheder? 

Traditionen tro er der i år masser af steder i 

Virum og Sorgenfri man kan købe juletræer. 

Traditionen tro kommer der fra Jylland to faste 

stadeholdere i henholdsvis Virum og 

Sorgenfri. Den ene sælger ved Sorgenfri Kirke, 

den anden i Geelshaven. 

Frederiksdal Slot plejer også traditionen tro at 

sælge juletræer men i år er der kommet to nye 

salgssteder til i Sporgenfri. 

På Sorgenfri Torv har de lokale handlende 

Blomsterpigerne samt Premierskilte taget 

kampen op med juletræssalget og sælger fra 

Nordatorvet. 

Samme sted er en ny juletræssaælger kommet 

til som ellers holder til i Nordsjæland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LYSTFISKERIFORENINGEN AF 

1886.  
Artikel 2. 

Af Niels-Kristian Petersen 

I det forrige afsnit blev historien om 

Lystfiskeriforeningen fortalt, men nu til det 

essentielle, at drive lystfiskeri. Vel nærmest en 

videnskab, hvis man er en passioneret 

lystfisker. 

 
I Lystfiskeriforeningen af 1886 bådehavn med 

Dansehallen og Keglebanen på Frederiksdals 

Kro i baggrunden.. Oliemaleri af Aksel P. 

Jensen(1885-1972), der boede Virumstræde 12 

i en årrække. 

 Og det er man(d), hvis du er medlem af 

Lystfiskeriforeningen af 1886 og vil fiske på 

FURESØEN, Danmarks dybeste sø, der med 

det mest vanskelige sted at få en fisk på krogen.  

Det krævede derfor et ”fiskekort”, søkort over 

søen, med de forskellige dybdekurver og de 

forskellige banker, skrænter, flakket, buller 

m.m. Der blev målt, snakket sammen, tegnet 

og i 1924 kom dette oversigtskort (billede 1.) 

over Furesøen. I dag har enhver lystfisker jo en 

transportabel dybdemåler- ekkolod til 

montering i båden. Endvidere er der i dag 

udviklet et sortiment af alskens hjælpemidler.  

 

         

  

Oversigtskort over Fiskepladser paa Furesøen. 

1924 

Allerede i 1920/21 begyndte 

Lystfiskeriforeningen at udgive små 

kartonkort 9 x 14 cm, samme størrelse som 

brevkort på den tid, med tre landkendinger, så 

det var muligt at pejle sig ind på fiskepladsen, 

når de tre linjer krydsede hinanden.  

 

 

 



              

”Rokkedrejeren” Tre landkendinger, så det er 

muligt at finde stedet under F.(Nørreskov) på 

oversigtskortet. 

Der blev tegnet 45 kort i alt, der dækkede 

Furesøen. Senere udvidet med Bure Sø, hvor 

Lystfiskeriforeningen havde en station. Da alle 

disse små kort var færdigtegnet, blev arbejdet 

med selve oversigtskortet påbegyndt.  

                

. 3. Stavnsholtrevet; østlige 

ende.”Privatbanken”. Under S på 

oversigtskortet.. 

 

Et søkort at forstå er jo svær ting, men samtidig 

sjov læsning med alle de anderledes, ja til tider 

mærkelige og uforklarlige navne. Enkelte lader 

sig forklarer som et meget aktivt medlem i 

foreningen, der arbejdede i en bank 

(”Privatbanken”). ”Bismarck”, måske så kort 

tid efter Første Verdenskrigs afslutning; den 

skal ikke glemmes. ”Pepita”, dette smukke lidt 

sydlandske pigenavn sætter fantasien i gang. 

Det er fra en af datidens dansktop sange. ”Den 

sorte Dame”, ”Jydehullet”, ”Fandens Pukkel”. 

Man kunne blive ved. Fantasi er ikke noget 

lystfiskere mangler. Husk bare, når vi skal 

fortælle og vise størrelsen på den ”store” fisk, 

vi mistede under indhaling.  

 

 

Af de mange ferskvandsfisk, tidligere var alle 

ferskvandsfisk forbeholdt de kongelige, er 

Furesøen især kendt for sin bestand af 

GEDDER.  

          

Tegneren Storm P. (1882 - 1949) (med piben) 

og skuespilleren/instruktøren Svend Methling 

(1891 - 1977) på fisketur på Furesøen. Den 

sidste boede ned til søen Det ser ud som om, 

der er bid. Svend Methling boede tæt på 

Furesøen og var medlem af 

Lystfiskeriforeningen af 1886. Jo, der er bid. 

Th. i billedet ses hoved af en fisk, der mest 

ligner en gedde. Ukendt fotograf Ca. 1935. 

Rigtige store gedder. Hvert år 1. maj, når 

geddefiskeriet bliver givet fri efter fiskene 

legeperiode, er et stort antal både på søen og 



fangstopgørelserne fortæller os, at det er 

rigtige store gedder, der landes.  Ja, allerhelst 

udtalt på svensk, jätte.  

Så SANDART, en fisk der oprindeligt er udsat 

i søen med nogen succes. En helt fantastisk 

spisefisk. Lystfiskeriforeningen har også 

forsøgt sig med ørred, karper m.m. ÅLEN har 

tidligere været ret så let fanget i Furesøen, så i 

en længere årrække havde søen en 

erhvervsfisker, der mod fangst af skidtfisk som 

brasen, skalle, m.m. for bortskaffelse kunne 

tjene sine penge på ål og andre gode ferskvands 

spisefisk. Vi skal dog ikke glemme 

ABORREN. En rigtig god spisefisk og let 

fange, især på de berømte Furesø-vindsler med 

løs linie med bly og krog med orm eller 

småfisk. Af småfisk skal nævnes SMELT, en 

lille laksefisk, LØJE og TUSINDBRØDRE 

(små aborre) alle gode som agnfisk. 

 

To glade lystfiskere med dagens fangst af gedder i 10 kg 

klassen. Per Scavenius Jensen(1918-2009) og Børge 

Hamann(1911-1977). B .Hamann. var en årrække 

redaktør af foreningens blad Lystfiskeritidende. Privat 

samling. 

Endelig en lidt anderledes ferskvandsfisk, du 

sjældent får på din krog, nemlig 

FERSKVANDS-KVABBEN, eller KNUDEN, 

kun når du har sat åleliner til natten over 

(ulovligt) eller har en line ude med orm på 

bunden på lidt dybt vand. Knuden, der er i 

familie med torskefamilie, skægtråd, er mest 

aktiv om natten. Jeg husker som knægt, når vi 

vendte sten på lavere vand skete det, vi så små 

knuder. Den kan veje 3-5 kg og smager rigtig 

godt og blev ofte fanget på ulovlige åleliner, 

der lå ude natten over.  Skulle man være så 

heldig at opleve ”mågesjov”, når de store fisk 

som gedder og aborre jagter de mindre fisk op 

til søens overflade. Nu kan netop mågerne få 

fat i de små fisk. Så gælder det om at nå frem 

til ”mordpladsen” og fiskegrejet i vandet. 

 



 Furesøen var en fantastisk legeplads, hvis du 

hjemmefra havde lært om søens væsen, viste 

den respekt og ikke roede ud, når vejret var 

for hårdt, dvs. det krævende mange kræfter at 

komme ud af Kanalen, under Hjortholmbroen 

og ud på Furesøen. De voksne sagde altid. 

Den kræver sit offer hvert år. Dog fik jeg 

aldrig lov til at løbe på skøjter på søen. Det 

var for farligt, sagde min far. Her måtte 

gadekæret i Virum holde for. Hvis vinteren 

var hård og frosten bed, var der jo også 

Kollelevmosen.  

_____________________________________ 

 

Vil du læse mere kan bogen anbefales 

”Erindringer fra Det gamle Virum i 

1920’erne og 1950’erne”. Greens Forlag. 

2013. Pris kr. 149,95.  Bogen kan købes i 

Greens Boghandel, Sorgenfri Torv 20, 2830 

Virum.  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





FRILANDSMUSEETS RESTAURANT
SELSKABSLOKALER - CAFÉ 

FRILANDSMUSEETS RESTAURANT
SELSKABSLOKALER – CAFÉ

www.frilands-restaurant.dk 

Vores Cafe er altid et besøg værd
ÅBNINGSTIDER – CAFEEN

Forår og Sommer  1. maj – 30. juni:
Tirsdag – søndag 10-16
Højsæson: 1. juli – 12. august
Tirsdag – søndag 10-17
14. august – 22. oktober:
Tirsdag – søndag 10–16

Se mere om åbningstider på vores hjemmeside.

FRILANDSMUSEETS RESTAURANT
SELSKABSLOKALER - CAFÉ

KONGEVEJEN 100 – Tlf: 45 85 34 80

Store eller små selskaber – ude eller inde
Bryllupper – konfirmationer – begravelser – runde fødselsdage



Ny hjemmeside

Som vi nævnte i sidste nr., er vores nye

hjemmeside ved at blive produceret lige nu. Vi

håber den er hurtigt færdig så vi kan præsentere

et endnu bedre produkt end vi har idag.

Hjemmesiden bliver produceret af .

https://hartmanncreate.dk

Er der en forfatter i din mave?
Vi søger lokale borgere, som løbende har lyst til

at bibringe avisen med nyt stof, enten blot fordi

man ønsker at berette om det der sker i

lokalområdet, eller fordi man har et specifikt

område som man vil tage sig af.

At skrive til avisen skal være frivilligt og ikke et

lønnet job, men fordi man har interesse i lokal

området og at beskrive det der sker.

Det kan være fordi man har en bestemt interesse

f.eks. haven, sport, musik, natur som man så

løbende forsyner avisen medxxxxxxxxxxxxxxx.

Alle er velkomne, den eneste betingelse er at

man skriver sandfærdige artikler og leverer dem

færdige lige til at komme i avisen. De må meget

gerne ledsages af billeder.

Redaktionsmøde

Er du blevet inspireret til at være med til at

redigere en ny digital avis, så er du hermed

velkommen til vores næste åbne redaktionsmøde

tirsdag den 11. december kl. 16.30 på Sorgenfri

Torv 4. Alle er velkomne.

Vi beder dig dog lige tilmelde dig på mail

redaktion@virumby.dk



Med Virum Sorgenfri Avis når du bedst de lokale kunder.

Har du et rigtig godt tilbud så har vi en rigtig god pris. 

Måske du også bare gerne vil præsentere  din forretning

Avisen er på gaden igen 16. januar 2019

Vi tilbyder flg. Priser

¼ forside: 1200,- kr.   (kun 1 annonce)

(ligger som præsentation for

avisen på de sociale medier.)

½ bagside: 1200,- kr. 

(kun 1 annonce)

Helside: 1200 kr. –

Db helside 2000,- kr.

Halvside:  900,- kr.

Kvartside: :  750,- kr.

1/8 side 500,- kr.

Artikel om din forretning 500,- kr.

Postadresse:
Sorgenfri Torv 4

2830 Virum

Tlf: 60 66 76 26

Annoncer sendes til:

Mail: annonce@virumby.dk

Deadline næste nr. - 14. januar

Næste nr. udkommer 16. december

Redaktør:

Hans-Jørgen Bundgaard

Fremstillet hos Premier Skilte-Tryk-Foto

Sorgenfri Torv 4

2830 Virum

Tlf. 60 66 76 26

Redaktionelt stof

Redaktionelt stof skal sendes som Word fil 

eller lign.  som færdigt materiale. Billeder i

J-peg format. sendes til 

redaktion@virumby.dk

mailto:annonce@virumby.dk
mailto:redaktion@virumby.dk


Konkurrence sidste  nr.
Svar på spørgsmål:

5 steder

Vinder:    Bjarne Nielsen
Skodsborgvej 158 B
2840 Holte

Gevinsten kan afhentes i butikken

Sorgenfri Torv 4

Konkurrencesiden

Byens billigste og flotteste juletræer
og så bringer vi dem ud helt gratis

Ny konkurrence i næste nr der udkommer 16. januar

VIRUM-SORGENFRI JULETRÆER
Sorgenfri Torv  

Priser fra 150,- kr.

Kom og køb dit  juletræ hos os

Vi giver en kop kaffe, te eller cacao
i vores lille cafe, mens vi sætter fod på eller
netter træet.
Glædelig jul til alle fra
BLOMSTERPIGERNE og Premierskilte-Tryk-Foto
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