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Portræt 
af en 
diva
Mandag gav hun  
koncert i Sorgenfri 
Kirke, og til daglig 
synger hun i koret i 
Virum Kirke. Derud-
over er Cecilia, der er 
opvokset på Öland,  
en stor operastjerne   
- læs side 17.Foto: Jane Ruth
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Hans-Jørgen Bundgaard

Gennem det meste af året har jeg haft den 
fornøjelse at besøge en række lokale butikker, 
små som store og få historien fortalt indefra. 
Hvem der ejer forretningen hvem der driver 
den til daglig  og lidt om historien bag den 
daglige leder/ejer eller bag virksomheden.
På den baggrund er jeg lidt stolt af selv at være 
Virumborger og have forretning i Sorgenfri, 
for når jeg ser rundt til mange af vore naboby-
er der i størrelse kan sidestilles med Virum og 
Sorgenfri er det meget sjældent jeg kommer 
forbi en tom butik, hvis den ikke som i Sor-
genfri er planlagt til at stå tom.
Det må være tegn på at byen fungerer og der 
er et driftigt forretningsliv.
Det ser også ud til at byens borgere er gode 
til at handle lokalt og støtte op om det lokale 
erhvervsliv og de lokale forretninger.
Det er klart, ser vi på typen af butikker er der 
visse slags varer der er svære at få i vores om-
råde, men det er især varer der kan købes på 
internettet eller hvor udvalget er større i vore 
store naboby – og sådan må det være i den tid 
vi lever i.
Det er derfor også rart at vide at den byudvik-
ling vi i Handels- og Borgerforeningen har 
kæmpet for nærmer sig og  der i foråret 2021 
vil ske en stor fornyelse af det centrale Virum. 
Dette skulle gerne være med til at gøre Virum 
by endnu hyggeligere og rarere at være i og 
mon ikke på et tidspunkt de vil være muligt for 
også at etablere en form for cafe eller sam-

lingssted i bymidten.
Da vi startede Virum-Sor-
genfri Avis var det også med 
baggrund i at der var et væld 
af gode butikker og dermed 
annoncører og at der var 
masser af aktiviteter at skrive 
om.
Vi er rigtig glad for de mange 
input vi får fra både borgere 
der stadig bor her, men vi får 
også en del input af tidligere 
Virum-Sorgenfri borgere som 
har boet her mange år tidli-
gere, men af forskellige grunde er flyttet til både andre 
dele af landet og til udlandet.
På avisen elsker vi at få gamle historier og anekdoter 
fra vores lokalområde både fra herboende og tidligere 
borgere  i Virum og Sorgenfri.

Lad os glæde os over det område vi bor i – tænke over 
når vi handler at jo mere du handler lokalt, jo mere er 
du med til at bevare det lokale handelsliv så du også i 
morgen kan handle lokalt.

Et byområde med en positiv udvikling
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fortsættes

Tim Larsen

Nu har vi i Det Grønne Område kunnet læse flere 
artikler om de private fællesveje, og alle de ulemper 
der er ved at have en sådan i sin forhave. Af mange 
af artiklerne fremgår, at der ikke er kendskab til, 
hvad privatvejsloven indeholder og dermed kom-
mer med forkerte udtalelser om både det ene og det 
andet. Det er der rådet lidt bod på i det følgende.

Ligeledes er der sat 
fokus på betydningen 
af den mangelfulde be-
sigtigelse af de private 
fællesveje, som Lyng-
by-Taarbæk kommune 
har ladet udføre i for-
bindelse med opsigelse 
af de kontrakter som 
kommunen havde med 
mange af de grundejer-
ne, der har en ejendom 
med en privat fællesvej 

som adgangsmulighed.

Hvad siger privatvejsloven
Alle, der bor med adgangsvej til en privat fælles-
vej, bør vide, at det ikke er uden omkostninger at 
have en sådan fætter liggende ved indgangsdøren.

Desværre er der mange af de grundejere, der bor 
på en privat fællesvej, der ikke har sat sig ind i, 
hvad det betyder. Det medfører nemlig, at man 
har vedligeholdelsespligten for det stykke vej ud 
til vejmidte, der er beliggende ud for ens parcel, 
inklusive skilte, trafikchikaner og afløbsbrønde, 
og hvad der ellers måtte befinde sig inden for dette 
område. Sådan har det altid været. Så det er ikke 
noget nyt.

Servicetilbud fra kommunerne
Lyngby-Taarbæk og flere andre kommuner har 
derfor i mange år tilbudt den service, at grundejere 
med private fællesveje kunne tegne en kontrakt 
eller nok mere korrekt en serviceaftale med kom-
munen, hvis alle på vejstrækningen med privat 
fællesvej var enige herom. Alle kom på den måde 
til at betale et fast beløb pr. løbende meter facade 
ud mod vejen til den fælles vedligeholdelsesskon-
to. Kommunerne kunne så tilrettelægge drift- og 

vedligehold af de private fællesveje som stordrift 
for derved at holde omkostningerne nede og sørge 
for, at vejstandarden også på de private fællesveje 
i hele kommunen var acceptabel. At det sidste så 
ikke er gjort tilfredsstillende, er en helt anden sag. 

Ændring i privatvejsloven
Ved ændringen af privatvejsloven i 2015 blev kom-
munernes handlefrihed indskrænket betragteligt, 
hvad angik den tidligere tilbudte serviceordning for 
drift og vedligehold af de private fællesveje, herun-
der også snerydning og tømning af vejbrønde. Det 
måtte man så ikke mere. Kommunerne måtte ikke 
længere være kassemester for grundejerne med 
private fællesveje og ud fra den fælles puljesum 
stå for drift og vedligehold af de private fællesveje 
efterhånden som behovet herfor opstod.

Det kan som kuriosum nævnes, at Kommunernes 
Landsforening (KL i daglig tale) sad med omkring 
bordet i forbindelse med ændringen af privatvejslo-
ven i 2015, og det er lidt uforståeligt, at der ikke 
har været fokus på denne lille, men ikke uvæsentli-
ge ændring i lovteksten.

Der er således ikke alene Lyngby-Taarbæk kom-
mune, der skal klandres for, at forholdene i den 
nugældende privatvejslov med den sidste juste-
ring, nu er skruet tilbage til det, der altid har været 
gældende, nemlig at det er den enkelte grundejer, 
der helt alene står med ansvaret for det vejstykke 
ud til vejmidte inklusive tilbehør der er beliggen-
de i hele grundens længde ud mod vejen, men nu 
uden mulighed for at indgå en serviceaftale med sin 
kommune, som der var mulighed for tidligere.

At det så var en emsig herre fra Lyngby-Taarbæk 

Der er mange huller at lappe

Private fællesveje
v/Tim Larsen Parkvej 5, 2830 Virum
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kommune, der flere år efter ikrafttræden af den 
nugældende privatvejslov, der fik det hele til 
at rulle ved en nærlæsning af den lille ændring 
af lovteksten i den nye privatvejslov, med det 
resultat at Lyngby-Taarbæk kommune fik et 
straksforbud vedrørende den snerydningsord-
ning, som kommunen til alles tilfredshed stillede 
til rådighed for grundejere med private fælles-
veje mod selvfølgelig en betaling herfor. Der 
var så nogle, der kom med på en fribillet, fordi 
de ikke ville være med til at betale, og det var 
formentlig det, der startede sagen.

Nye tider
Nu er tiderne så blevet anderledes. Nu er det 
lovens bogstav, der tolkes på og i måske mindre 
i loven ånd, der administreres efter, og tilstanden 
er nu den, som privatvejsloven egentlig altid har 
foreskrevet – og det har mange lykkelig glemt, 
for det er jo så let, når andre gør arbejdet for en 
for et mindre honorar.

I første omgang betød det, som nævnt, at sne-
rydning nu blev et problem af dimensioner, da 
Lyngby Taarbæk kommune måtte opsige alle 
kontrakter vedrørende denne ydelse med øje-
blikkeligt varsel. Dette medførte næsten panik-
agtige scener hos de berørte, for hvordan skulle 
det nu gribes an.

Som rosinen i pølseenden fulgte også over-
dragelsen af de veje, som Lyngby Taarbæk 
kommune kontraktligt havde forpligtet sig til at 
vedligeholde, selv om mange af disse kontrakter 
ikke i dag kan findes nogen steder, da de tidli-
gere beroede på stilfærdigt indgåede aftaler med 
de enkelte grundejere, altså en betalt service fra 
kommunens side. Derfor er det vanskeligt at se 
omfanget af, hvad der egentlig er betalt til, og 
hvad man har fået til gengæld, nu da kontrak-
terne eller måske retteligt serviceaftalerne er 
opsagt.

Alt dette kom til at berøre de mange grundejere 
med private fællesveje i Lyngby-Taarbæk kom-
mune, der havde indgået en kontrakt eller ser-
viceaftale med kommunen om at varetage drift 
og vedligehold af vejene. Nu skulle de enkelte 
grundejere selv stå for arbejdet, så at sige – og 
det kom bag på ret mange, hvad dette indebar.

Betydning for den enkelte grundejer
Hvis man er medlem af en grundejerforening, kunne det 
være den, der overtog denne opgave, men ikke altid, da 
langt de fleste grundejerforeninger har frivilligt med-
lemsskabet, og hvis medlemmer ydermere både bor 
på offentlige veje og private fællesveje, er det stort set 
umulig at samle alle grundejerne i et fællesskab, der står 
for drift og vedligehold af de private fællesveje inden 
grundejerforeningens område, da man som udgangs-
punkt hæfter solidarisk.

Det indebærer så, at det er den stakkels grundejer, der 
både har et vejskilt, en nedløbsbrønd og en trafikchi-
kane beliggende ud for sin parcel, der selv skal betale 
for drift og vedligehold af disse, og det kan blive rigtigt 
dyrt.

Virum Gymnasium styrker fællesskabet virtuelt
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ROUTE 66 - MORGENSAMLING

I disse Coronatider er gymnasiet udfordret i for-
hold til alle de fællesarrangementer, eleverne plejer 
at have. Derfor er der brug for nytænkning. En af 
formålsparagrafferne for gymnasiet er at udvikle 
elevernes kreative og innovative evner, og det er 
lige præcis disse, vi skal have fat i for at skabe nye 
gode rammer for fællesskabet i en svær tid. Og 
hvordan gør vi så lige det?
For første gang i skolens historie havde vi i fredags 
en virtuel morgensamling – Route 66. Her kom 
eleverne på banen med gode ideer ift. en alternativ 
planlægning og afvikling. Vi fik oprettet et Mor-
gensamlingsstudie i Studiesalen a la Talkshow-mo-
dellen. Vores morgensamlingsvært Laurits Riis 
Lund, 3h var den fødte vært med hurtige replikker, 
gode spørgsmål og en fin portion humor. 
Vi havde sat 45 minutter af, hvor Elevrådet og de 
forskellige elevudvalg blev præsenteret - og rektor 
Mette Kynemund fik samlet op på myndighedernes 
retningslinjer ifm. COVID-19. Der blev også tid til 
livemusik fra skolens Route-band, introduktion af 
Laurits nye medvært Thea Larsen 2a og 5 minutters 

Virum Gymnasium styrker fællesskabet virtuelt

Virum Gymnasium styrker fællesskabet virtuelt
Af uddannelsesleder Pia Gars

yoga med fysik og astronomilærer Stephan Aynsley 
Voss.  
Alle klasser deltog via Teams. Alt blev flot styret 
af Morgensalingsudvalget med rigtig god hjælp af 
IT-medarbejder Miquel Frydshou og Jens Bang, 3k 
fra Foto-medieudvalget. 
Der er selvfølgelig en udfordring i at streame ud til 
alle klasser, men det skabte et vigtigt fælles rum i 
disse Coronatider. På trods af begyndervanskelig-
heder tog både elever og lærere godt imod den nye 
virtuelle morgensamling. Næste morgensamling 
bliver sikkert endnu mere tjekket.

LYSERØD LØRDAG 

Den almindelige undervisning i klasserne kører fint 
efter myndighedernes retningslinjer, hvilket jo er 
hovedformålet, men derfor er der alligevel brug for 
fællesskaber på tværs. Dette kan, som tiden er, kun ske 
inden for myndighedernes skærpede COVID-19 ret-
ningslinjer. Hvert år plejer eleverne at afholde Lyserød 
Lørdag. I år er den udmeldte dato den 3. oktober kl. 
12.00 – 15.00, hvor hele landet samler ind til forskning 
mod brystkræft. Her er udfordringen at planlægge og 
gennemføre et arrangement, hvor vi selvfølgelig over-
holder myndighedernes retningslinjer. 
Eleverne tørster efter at være med i meningsfuldt 
Frivilligt arbejde, nu hvor så mange arrangementer og 
events er aflyste eller udsat.
Kig venligst på vores hjemmeside www.virum-gym.
dk  i slutningen af uge 39, hvor vi vil skrive mere om 
arrangementet, og hvordan man kan tilmelde sig.
Vi håber også at kunne informere mere her i bladet 
inden arrangementet. 

Yoga på Virum Gymnasium

Lyserød lørdag på Virum Gymnasium
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VGV havde en fin 25 års jubilæumsreception fre-
dag den 14. august i strålende sol. Flere fra elevfor-
eningens gamle bestyrelser dukkede op, og der var 
vigtige taler om VGV´s betydning for lokalsam-
fundet og de tidligere elever af rektor Mette Kyne-
mund, Sven Karnov (tidligere bestyrelse, kasserer) 
og formand Pia Gars. Til receptionen blev et af 
VGV´s legater til tidligere elever også uddelt. Her 
modtog Line Wulff Christensen et legat på 7.500 kr. 
til Phd-studier på Stanford University i Science og 
immunologi. Det andet legat gik til Emil B. Rothe 
Andersen – også på 7.500 kr. til studier i psykologi 
på Bergen Universitet. Emil kunne desværre ikke 
være til stede ved overrækkelsen.
VGV, Virum Gymnasiums Venner havde planlagt 
en VGV-cafe for 4g eleverne, fest for 10 års og 20 
års jubilarer og en stor jubilæumsfest for 25, 40, 50 
og 60- års jubilarerne her i efteråret, men har des-

VGV- Virum Gymnasiums Venner
af /VGV´s formand Pia Gars

værre måtte aflyse pga. Corona. Vi kigger på mulige 
datoer i foråret og krydser fingre for, at situationen 
med Covid19 til den tid er mere under kontrol. Følg 
med på gymnasiets hjemmeside www.virum-gym.dk.
Vi håber meget i VGV, at det kan lade sig gøre at 
gennemføre nogle af arrangementerne på et senere 
tidspunkt.

Hvordan bliver Halloween i år

Mange ting er i år anderledes og vi ved at vore 
mindre børn ser frem til Halloween. På den bag-
grund synes  avisen at vi allerede nu skal tænke 
kreatibt. 
At gå ind og stemme dørklokker og få slik fra for-
skellige hjem vil være den rene smittebombe, men 
at klæde sig ud og gå rundt udendørs i det fin e tøj 
og se på de spændende uhyggelige ting der bliver 
lavet rundt omkring vil jo stadig være muligt, men 
måske vi sammen med byens handlende kan finde 
en løsning – nogle uddelingcentraler hvor den 
berømte slikpose kan blive udleveret til børnene 
under ordnede forhold.
Lad os også her tænke anderledes, så vore mindste 
også i år får en uhyggelig oplevelse på trods af 
corona.

af Hans-Jørgen Bundgaard

Virum Gymnasiums venner fyldte 25 år
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Støt det lokale handelsliv
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Virumkvinde afvist af ’’Løverne’’
afsætter for 16 millioner det første halvår

Dansk iværksætter lancerer nu sit tredje produkt, 
LastRound.
 
29-årige Isabel Aagaard fra Malmmosevej i Virum 
pitchede produktet LastSwab i Løvens hule i febru-
ar 2020. Et koncept, der ikke faldt i Løverne smag, 
men mon ikke de sidder tilbage med en lille følelse 
af fortrydelse, når regnskabet efter første halvår af 
2020 viser en omsætning på 16 millioner kroner?
 

Først tacklede hun vatpinden, derefter papirlom-
metørklædet og nu fjerner hun behovet for engangs 
vatrondellen. LastRound er den nyeste tilføjel-
se til de bæredygtige produkter, som er skabt af 
øko-iværksætteren, Isabel Aagaard, der er ansvarlig 
for verdens første genanvendelige vatpind. Hendes 
vision er at hjælpe folk med nemt at kunne leve 
mere bæredygtigt.
 
”Når vi skaber nye produkter, ser vi på, hvor vi kan 
gøre den største forskel. Vi fandt ud af, at vatron-
deller til engangsbrug forbruger enorme mængder 
vand, hvilket du vil blive reduceret drastisk ved 

at bruge LastRound. Du sparer 10 liter vand, hver 
gang du bruger en LastRound,” fortæller Isabel 
Aagaard.
 
De genanvendelige vatrondeller, LastRound, er 
lavet af 100% naturlige råmaterialer. Heraf 70% 
skandinaviske træfibre og 30% bomuld. I modsæt-
ning til andre genanvendelige rondeller på mar-
kedet, føles og ligner LastRound den almindelige 
vatrondel, som bl.a. bruges til fjernelse af makeup 
samt påføring af kosmetik. LastRound kommer i 
en flot farverig æske lavet af plante-baseret plastik 
med syv genanvendelige vatrondeller, der kan va-
skes og genbruges igen og igen.
 
Den normale engangs vatrondel er fremstillet ved 
hjælp af store mængder kemikalier, pesticider og 
gødning. Ifølge WWF (World Wildlife Fund) er 
produktion af bomuld den største kilde til forbrug 
af vand i landbruget. Der bruges 10.000 liter rent 
drikkevand til at producere 1.000 almindelige en-
gangs vatrondeller.
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Portræt af en virksomhed
Denne gang: Skjern Bank - Virum

af Hans-Jørgen Bundgaard

I sidste nr. lavede vi et erhvervsportræt af Nybolig og 
i dag er turen så kommet til en af deres samarbejds-
partnere Skjern Bank.
Det er ca. 3 år siden at Skjern Bank flyttede til Virum. 
Banken flyttede ind i lokalerne under Virum Super-
marked og har gennem de 3 år der er gået,  etableret 
sig som en lokal bank i Virum – trods navnet som vi 
ellers forbinder med Vestjylland.
Etableringen i Virum var ikke en tilfældighed, for den 
kom kort efter at de to tidligere banker i Virum var 
flyttet til Lyngby og Holte – det fortæller bankens di-
rektør Claus Christensen som jeg p.g.a. corona måtte 
nøjes med at interviewe på telefonen.
Claus fortalte at banken, p.g.a. coronasituationen igen 

måtte sende halvdelen af personalet hjem og betjene 
kunderne  pr. telefon.
Claus som selv har været elev og senere ansat i Biku-
ben i Virum i samlet 10 år, kender jo byen og han var 
overbevist om, at en by som Virums størrelse burde 
have sin egen bank.
I forbindelse med byggeriet af Postgården var det 
oprindelig meningen at der skulle bygges en ejendom 
mellem stationen og Virum Torv og her ville ban-
ken gerne have ligget, men denne bygning er endnu 
ikke opført så i stedet blev det lokalerne under Meny 
der blev den lokale bankfilial – så vil fremtiden vise 
om banken vil flytte til andre lokaler, men en ting er 
sikker understregede Claus – banken har fundet sig så 
godt til rette i Virum at den ønsker at blive her i byen.
Jeg spurgte Claus Christensen hvordan man som helt 
ny bank i området var blevet modtaget af de lokale 
borgere og her var Claus ovenud tilfreds med modta-
gelsen.

Vi har med vores afdeling i Virum forsøgt at skabe 
et lokalt miljø omkring banken, bl.a. ved at ansætte 
medarbejdere der bor i Virum og som lokalt for-
ankret er med til at sikre at den lokale bank også 
er lokal – dertil kommer at vi engagerer os lokalt 
gennem f.eks. sponsorater til bl.a. Virum-Sorgenfri 
Håndboldklub. 
Lige nu er 4 ud af de 6 medarbejdere lokale.  
Banken er udelukkende til private kunder og hjæl-
per mange lokale igennem med alt fra børneopspa-
ringer, billån til boligfinansiering.
Jeg spurgte til hvordan banken havde mærket kon-
kurrence fra den anden vestjyske bank der er flyttet 
til Virum. Claus synes ikke de havde mærket nogen 
konkurrence, da de to banker har meget forskellige 
kundegrupper.
Til sidste fortæller Claus at banken går ind for 
ordentlighed og møder kunderne i øjenhøjde og har 
en høj grad af tillid til deres kunder.
Derfor er der ingen tvivl om at der er stort behov 
for en bank i Virum, hvor man lokalt kan gå ned 
og tale med en medarbejder tæt på og ikke alt skal 
foregå via telefon eller mail.

Direktør Claus Christensen

Det samlede personale i Skjern Bank
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Nyt navn til fitnesscenter
Fortsætter som hidtil og holder åbningsfest den 30.9.

Fitnesscenter  med ny udsmykning

af Hans-Jørgen Bundgaard

Navneskiftet på fitness 1. er kommet meget plud-
seligt. Hverken borgere eller medlemmer vidste 
noget om det.
Det indrømmede ledelsen også, da vi igår talte 
med bl.a. Mascha Kjærulf fra Fitness 1. Man vil 
også opdage, at selv om Fitness X har fået sin 
egen hjemmeside, fungerer Fitness 1´s hjemmesi-
de som den plejer.
Vi fik fortalt at Virum var en slags prøveballon 
for det nye koncept, som er opstået gennem nyt 
ejerskab i koncernen hvor Fitness 1 sammen med 
et andet center er indgået i et og samme firma.
Mascha fortalte også at de var meget glade for 
centret i Virum og håbede naturligvis at alle med-
lemmerne ville blive glade for det nye tiltag. Det 
er klart at de nye planer ikke kan blive fuldendt 
under coronakrisen, men  hun fortalte at menin-
gen med det hele var, at det nye brand skulle 
betyde væsentlige forbedringer for medlemmerne 
med flere og mere alsidige hold og andre spæn-
dende nye tiltag, hvilket er nødvendigt med den 
konkurrence der er på markedet.
Den 30. september vil der blive en åbningsfest i 
anledning af navneskift og her vil vi givetvis få 
flere oplysninger om det nye brand.

Afslutningsvis spurgte jeg naturligvis også til prisen 
og her kan alle være glade for prisen forbliver uændret, 
men til gengæld sammenlignede Mascha det med at gå 
over fra en peugeot til en Rolls Royce uden at det blev 
dyrere. Ved samme lejlighed kan jeg fortælle at cen-
tret fortsætter med samme leder og medarbejdere som 
tidligere.
Vil du vide mere detaljeret om ændringen kan du læse 
det i Finans her.

Da jeg fornylig var i Rema 1000, en sen aften før 
lukketid, blev jeg pludselig ført mange år tilbage i 
tiden.
Foran mig ved kassen stod en midaldrende dame 
sammen med sin teenagedatter. Moderen  spurgte 
den unge ekspedient om han kunne skaffe nogle 
engangslightere – de var ikke lige ved disken så 
han ledte efter dem og da moderen så det var van-
skeligt at skaffe dem udbrød hun – du må altså få 
fat i dem for jeg skal til konfirmation i morgen og 
jeg skal bruge dem til tobaksbordet – og jeg skal i 
øvrigt også bruge nogle cerutter – den unge ekspe-
dient var endnu sat på en prøve – han vidste sim-
pelthen ikke om de havde cerutter og imens kom 
en kollega til ham løbende med engangslightere 
som han havde fundet og smilet var ret stort hos 
moderen som nu kunne dække op på tobaksbordet.
Jeg er ikke sådan at forage, men vi er i 2020 og jeg 
fik straks tanker tilbage til mine bedsteforældres 

fester hvor tobaksfadet gik rund mellem måltiderne 
til de store fester.
Jeg troede bare, at det med et tobaksbord til en 
konfirmation eller familiefesten hørte fortiden til, så 
enten var det bare en indbildt historie en sen aften i 
Rema eller også er der virkelig mennesker der i dag 
ikke forstå vigtigheden af det budskab vi alle bør 
give vore unge mennesker omkring tobak.

En historie fra virkeligheden

Tobaksfad fra 
”gamle dage”

af Hans-Jørgen Bundgaard
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En stor forretning i Lyngby fejrer 100 år, og selv 
om den ikke ligger i hverken Virum eller Sorgen-
fri, har den absolut præget udviklingen i Virum og 
Sorgenfri. Jeg vil vove at påstå, at der ikke er man-
ge huse eller lejligheder i disse områder, der ikke 
indeholder noget, der kan føres tilbage til Fog. Men 
nu til en lille historie fra min tid hos Fog:
Da jeg i efteråret 1953 mødte op hos Fog, troede 
jeg, at det var for en forholdsvis kort bemærkning, 
at jeg skulle være ansat som bydreng. Men det 
skulle gå anderledes, idet jeg i april 54 blev spurgt 
af S.A. Christensen, kaldet ”Kræmmeren”, om jeg 
ville i lære fra 1. maj, og sådan blev det. Det er 
selvfølgelig umuligt at sammenligne den tids byg-
gemarked og trælasthandel med nutidens. Set med 
nutidens øjne, var det utroligt gammeldags. Der 
var absolut ingen tekniske hjælpemidler, hverken 
i isenkramafdelingen eller i trælasten, ud over et 
gammelt kasseapparat, hvor vi var flere ansatte om 
at dele hver skuffe. Det gav problemer, når der om 
aftenen skulle stemmes af. En regnemaskine eksi-
sterede ikke i isenkrammen, og stort set alle priser 
stod i et sæt prisbøger, hvor logikken var svær at 
få øje på: sandpapir var i beslagbogen og smergel-
lærred i værktøjsbogen. Arbejdstiden var fra 7-17, 
lørdag til 13. Og så kunne det være svært at få de 
sidste kunder ud, for vi skulle jo også rydde op og 
stemme kasse efter fyraften. Og som lærling skulle 
jeg fortsætte på handelsskole fra 18-22, undtagen 
fredag. Den aftenundervisning var ikke meget 
værd, nogle sad og sov. Vi havde ½ times frokost 
og en times middag, hvor nogen kørte hjem, men 
ikke jeg, det tog for lang tid at komme hjem til Par-
celvej i Virum, hvor mine forældre havde cykelfor-

retning og -værksted.
Og hvad lavede så et bud og senere lærling? Stort 
set det samme, men som bud ekspederede jeg ikke, 
lagde varer på plads og pudsede kakkelovne, dem 
solgte vi mange af. Det værste var, når der kom 
asbest hjem i rammer af flere hundrede kilo. Dem 
lukkede jeg op i gården og bar så pladerne ned i 
den ”lange kælder” under den tømmerlade, der lå 
parallelt med Lyngby Hovedgade. Støv og fibre fra 
asbesten stod om ørerne på en og hang i de kit-
ler, som vi dengang selv skulle betale med 3,- om 
ugen. Men også ildfast ler og kakkelfix til opsæt-
ning af fliser var støvet arbejde. Og hvordan har 
man så ikke set ud efter pudsning af 3-4 kakkelov-
ne? Ikke så mærkeligt, at jeg fik dårlige lunger
Men det var en god arbejdsplads, måske ikke så 
højt lønnet, men altid en skilling til jul og ferien. 
Jeg glemmer aldrig en af de første dage som bud: 
jeg blev kaldt op til Fog og fik en kuvert i hånden 
og bedt om at cykle hen til en gammel syg medar-
bejder. For som Johannes Fog sagde: ”nu har han 
tjent trofast i 30 år, så kan jeg også betale ham til 
det sidste.” Eller da jeg som lærling var nået op på 
den fyrstelige løn af 400,- om måneden og en travl 
lørdag fik min lønningskuvert. Nogle timer efter 
fik jeg åbnet den og så, at der var 5 hundredekro-
ne sedler. Da jeg afleverede dem tilbage, så han 
på mig og sagde: ”Du er en ærlig mand, det kan 
jeg godt lide, så behold pengene.” Det var sådant 
noget, der lunede. Det skal heller ikke glemmes 
at Johs. Fog gjorde en stor indsats under jødefor-
følgelsen: engang stod der en mand og forlangte 
10.000,-. Det var for mange mennesker en rigtig 

Virumborger skriver om sin tid hos Johannes Fog
En beretning i anledning af Johannes Fogs 100 års fødselsdag.
af Jørgen Engelbrecht Petersen

Streetegning af Johannes Fog 
lå der hvor Magasintorvet ligger idag

Johannes Fog sammen med et par medarbejdere
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god årsløn. Fogs svar på kassererens fore-
spørgsel var: ”så giv dog manden 10.000,-.” 
Hvorefter manden gik igen. Det var jo før min 
tid, men der blev stadig snakket om det. 
Og så har jeg lige glemt, at jeg hvert forår 
blev bedt om at cykle hjem til Fog privat på 
Fuglevadsvej og banke tæpper.
Selvom jeg rejste fra Fog i 1959, glemte jeg 
ikke firmaet Johs. Fog, og var fra 1977 og 
nogle år frem deltids ansat der, efter jeg var 
kommet på førtidspension.
Et stort tillykke med jubilæet fra en tidligere 
medarbejder,
 

Lyngby-Taarbæk musikforening har nu taget hul på 
sin 26. sæson med en række koncerter i sæsonen 
2020-2021, som primært finder sted i Sorgenfri kir-
ke. Hele sæsonen kan ses på www.lyngbyklassisk.dk

Som noget nyt kan foreningen nu præsentere Lyng-
by-Taarbæk kommunes eget kammerensemble 
”Lyngby kammersolister” bestående af nogle af 
Danmarks mest erfarne musikere.

Ved koncerten mandag d. 28 september bliver nogle 

af det 20. århundredes største komponister præ-
senteret ved koncerten ”Musikken i mellemkrigs-
tiden”.

Den tjekkiske komponist Bohuslav Martinu levede 
og komponerede  i mange år i Paris, men i 1941  
lykkedes det ham at flygte til USA.  I Martinus 
musik mærker man mange af tidens  musikalske 

strømninger hvilket var et resultat af hans liv i de 
kunstneriske metropoler.
Både klangene fra impressionismen og en spræl-
levende neoklassicisme er til stede i hans værker. 
Ensemblet spiller hans 1. klaverkvartet som er 
komponeret i 1942.

Næsten samtidigt skrev Dimitri Schostakovitsch 
sin klaverkvintet, men i modsætning til Martinu 
var Schostakovitsch afskåret fra omverdenen.
Den indesluttede, lukkede og angstfulde verden 
i Stalintiden kryber under huden på én når man 
hører den berømte klaverkvintet. 

Lyngby kammersolister
Gordan Trajkovic: Violin - John Bak Dinitzen: 
Violin
Jakup Lutzen: Bratsch - Tobias van der Pals: 
Cello
Sverre Larsen: Klaver

Sverre Larsen

Tobias van der Pals

Johannes Fog transporterede i mange år tømmeret med hesteforspand

Lyngbys nye kammerensemble spiller i Sorgenfri Kirke



Side 16Virum-Sorgenfri Avis • 1.september 2020  

Ca 50  personer var mødt op på valgaftenen hvor 
præst Christian Zwilling sørgede for at det hele fore-
gik som det skulle og ledte forsamlingen igennem 
valget.

Menighedsrådet i Virum Kirke består af 13 medlem-
mer og da der ialt var 16 personer der stillede op, var 
der kampvalg, og det må ses som gode tegn at, der 
er flere der ønsker at være med end der er pladser 
til. Det hele foregik i en meget positiv stemning og 
med de taler de enkelte kandidater holdt, er der ingen 
tvivl om uanset valgets udfald, at det bliver et stærkt 
menighedråd med eksperter både indenfor  arkitektur, 
planlægning byggeri og aktiviteter.

Kirken har i forvejen rigtig mange spændende arran-
gementer, og det skinnede igennem hele forsamlingen 
at kirken udover at være en kristen kirke også er et 
lokalt kulturhus for alle aldre.
I oplæggene fra kandidaterne var det tydeligt at de 
alle selv, eller sammen med deres børn, var stærke 
brugere af kirkens tilbud og med et nyt menighedsråd, 
er der ingen tvivl om at Virum Kirke også den næste 
valgperiode på 4 år vil være et rummelig kulturelt 

Tirsdag var der menighedsrådsvalg i vore 3 sogne.

hus, som vi alle i Virum kan have glæde af.
Det nye menighedsråd vil inden længe kunne 
ses på kirkens hjemmeside – det samme gælder 
også menighedsrådene for Sorgenfri og Lundtofte 
Kirke.
Der er konstituerende menighedsråde den 18. 
november hvorefter vi ved hvordan posterne er 
fordelt indenfor rådet,  og det nye menighedsråd 
træder i arbejdstøjet når det nye kirkeår begynder 
1. søndag i advent. 
Se valgresultatet her: https://virumkirke.kw01.
net/blog/63030

Stemmeoptælling i fuld gang

Uddannede og certificerede bededamer

LONE ANDERSEN 
CHRISTINA GAUGUIN

Grønnevej 83 · 2830 Virum · Tlf.: 45 83 45 30

Få personlig og kvalificeret
rådgivning hele døgnet.

www.elholmbegravelse.dk

Redaktionen besøgte valget i Virum Kirke
af Hans-Jørgen Bundgaard
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Jeg har set og hørt den svenskfødte sopran Cecilia 
synge to gange. Da hun var med i den onlinekoncert, 
Virum kirke arrangerede i maj måned, og da hun 
sang i Sorgenfri Kirke i mandags. Jeg var helt solgt 
begge gange. Hendes stemme er fantastisk, og det 
samme er hendes karisma og udstråling, når hun står 
i sin knaldrøde kjole på scenen. 

Tæt på Cecilia Lindwall
Cecilia fra Virum Kirke fortæller om sin baggrund og karrieren, samt hvad det er, mu-
sikken giver hende
Af Kim Engelbrechtsen

Forleden havde jeg sat hende stævne i Virum Kir-
ke, hvor vi talte om hendes baggrund, opvæksten i 
Öland på en gård med Hulterstad kirke som nabo, og 
om at flytte hjemmefra som 16-årig for at realisere 
drømmen om at blive operasanger. Hun fortalte også 
om sin uddannelse - fire år på det norske musikaka-
demi og tre år på Norges Operaakademi. 
Cecilia kom til Danmark i 2009 med sin danske kæ-
reste, som hun mødte i Tyskland, hvor han arbejdede 
for Siemens som ingeniør..   

Skulle lære de danske salmer
Cecilia, har været med i Virum Kirkes kor i 10 år. 
Vejen hertil gik over Tivoli Bodega, fortæller hun 
med et smil. 

Hun mødte nemlig Virum Kirkes organist Knud 
Rasmussen derinde i forbindelse med et musikar-
rangement, og han var tilpas imponeret over hendes 
stemme til, at han et år senere kontaktede hende, da 
der var en plads ledig i kirkekoret.
-Her skulle jeg som noget af det første lære at synge 
de smukke danske salmer, som der er over 800 af. 
For eksempel skal jeg jo ved bisættelser kunne synge 

salmerne ”Altid frejdig, når du går”, ”Dejlig er 
Jorden” og ”Se nu stiger solen”. Det var faktisk en 
rigtig god måde at lære dansk på. 
En fast del af jobbet er at synge med i søndagens 
”motet”, der er en sang, der passer til dagens 
prædiken. Her synger hun sammen med tre andre 
sangere. De synger også til nadveren og trosbeken-
delsen.

Har boet i Sorgenfri
I 2016 boede Cecilia 8-9 måneder på Hummeltofte-
vej hos Hanne Christensen, der arbejder på¨Virum 
Gymnasium og er med i Virum Kirkes kor.
Og Cecilia er fuld af lovord om vores lille smørhul. 
Hun gik mange ture i naturen og løb regelmæssigt 
en tur omkring Lyngby sø. Hun foretrækker at løbe 
alene, fordi det renser hovedet så godt for forstyr-
rende tanker. 
-Jeg går så at sige ind i mit eget ”rum”, når jeg 
løber eller går tur alene i naturen. På lidt samme 
måde, som når jeg synger. Jeg er nok en ensam 
varg (ulv)… griner hun.
Den svenske sanglærke er glad for at bo i Dan-
mark, den afslappede danske livsstil og den danske 
mad.
- Tag nu blot jeres brød. Jamen hold nu op! Det 

smager jo helt fantastisk – det er en helt anden 
smagsoplevelse end den, man får ved at spise det 
kedelige, søde svenske brød. Og så er jeg altså helt 
vild med jeres sild, som jeg gerne spiser ved jule-
tid. I kan det der med mad i Danmark!

Cecilia gav prøver på sin virtuose stemme ved en koncert i Sorgenfri 
Kirke i mandags, den 14. september

Her optræder hun på operascenen i Braunschweig i Tyskland

fortsættes
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Større end hun er

På spørgsmålet om, hvad musikken betyder for 
hende, kommer svaret prompte:
-Den gør mig større, end jeg er. Jeg føler mig som 
en del af universets energi – både, når jeg synger 
solo og når jeg synger i mit ensemble.
Hendes favorit komponist er Mozart.
-Navnlig hans klarinetkoncert er smuk, den bliver 
jeg aldrig træt af. Forskellen på Bach og Mozart er, 
at mens Bach skriver musik til Gud, sidder Mozart 
deroppe hos englene og sender musik herned til os 
på jorden.

Cecilias favoritsanger er den nu afdøde italienske 
Mirella Freni, som optrådte sammen med Pavarotti 
og senere levede af at undervise kommende san-
gere. Også den blinde italienske sanger, Andrea 
Bocelli, står Cecilias hjerte nær.
-Han er stor på en anden måde end en skolet sanger 
som f.eks. Pavarotti. Bocelli er en naturbegavelse. 

n
Når talen falder på andre former for musik end den 
klassiske, siger Cecilia, at hun holder meget af fol-
kemusik, jazz og musicals. Og hun kan godt lide at 
lytte til Abba, Anne Linnet og Sanne Salomonsen. 

Naturlig nok kender Cecilia godt til det at have 
præstationsangst.
-Navnlig i begyndelsen kunne jeg få angst før 

større opgaver, især ved auditions, hvor jeg kæm-
pede for at få et job, jeg gerne ville have. Jeg kunne 
ligge søvnløs om natten i dagene optil. Det går meget 
bedre nu. Da jeg gik på musikakademierne, lærte vi 
teknikker, som jeg stadig bruger, bl.a. hjælper det at 
sige til mig selv: ”Hvad er det værste, der kan ske?” 
Skulle jeg ramme ved siden af en enkelt tone, hvad 
så? Det er nok kun mig, der opdager det. Men jeg 
tror ikke man kan gøre sig helt fri af angsten, den 
hører nok med til det at være kunstner. 
Cecilia lever i dag af sin sang. En tredjedel af hendes 

indtægter kommer fra jobbet i Virum kirke, to tredje-
dele kommer fra hendes freelance engagementer. En 
operarolle er nok det mest lukrative, der findes. Og 
dem har hun haft en del af.
-Men jeg bliver aldrig rig rent økonomisk, men jeg 
bliver rig på livet som sanger rent menneskeligt. Jeg 
kunne ikke forestille mig andre karrierer. 
Hun er ikke begyndt at undervise elever, men tanken 
ligger hende ikke helt fjernt. Det må fremtiden vise.

Mere fra operascenen i Tyskland, hvor hun havde fast 
engagement i 5 år.

Fra barndommen på en gård i Øland. Cecilia (tv) hygger sig 
med sine tre søskende

Her kan du høre Cecilia synge uddrag af My Fair Lady
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Anlagt i 1951 og ligger på nordsiden af Hummeltof-
teskolen. Den er i dobbelt navnemæssigt system med 
de nærliggende veje (Kornbakken og Kronebakken). 
Den hed først Bægerbakken, men navnet blev ændret 
pga. lokale protester. En forklaring kunne være, at 

man mente, at ordet bæger antydede drikfældighed 
og løsagtighed. Måske nogen af vores læsere kan 
be- eller afkræfte dette?

Se frem til 2 timers intens fortælling, og få indblik i, 
hvad der foregår bag linjerne i en gidselsag.

Med mere end 15 afsluttede gidselsager, og med 
erfaringer fra håndtering af mange organisationer og 
familier i dyb krise, giver gidselforhandler og kriseråd-
giver Jack Bohr-Christensen os indsigt i en helt ukendt 
verden. 

Jack har arbejdet med gidseloverlevelse og forhandling 
i mere end 10 år. I dag hjælper han bl.a. stressramte 
danskere med at komme på fode igen, og ved siden af 
gidselforhandlingen, uddanner han danske soldater i 
overlevelse i forbindelse med tilfangetagelse.

EN ANDERLEDES SPÆNDENDE AFTEN
  
Billetter købes på tlf. 5150 0782 – pris 220,00 kr. inkl. 
kaffe, let anretning, vin/øl/vand og lotteri med flotte 
præmier. Se mere på www.birgithald.com

GIDSELFORHANDLING – BAG LINJERNE
v/Gidselforhandler og kriserådgiver Jack Bohr-Christensen

Kommende Saloner:
Den 27.10.2020: Styr lige dit kropssprog
Den 12.11.2020: Elvis i lyd og billeder
Den   8.12.1010: Truxa og Magi

Foregår:  
Tirsdag den 29. september  2020 kl. 17.30 – 19.30.
Frilandsmuseets Restaurant, Kongevejen 100
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af Kim Engelbrechtsen

Kort nyt

Kommunen afholder borgermøde om ’Forslag til 
Lokalplan 203 for Kongevejen 79 og Kongevejen 
83-85A’ mandag 28. september kl. 17-19 på Virum 
Gymnasium.
Den offentlige høring løber fra 28. august til 23. 
oktober 2020.
Man kan se mere om bilimportørense planer på 
hjemmesiden classiccarhouse.dk

Statsskovvæsenet 
har sat skilte op i den 
sydlige del af Geels 
Skov hvor de advarer 
mod aggresive hvepse, 
så det kan anbefales 
at lægge skovturen til 
andre områder i skoven 
i øjeblikket

Borgermøde om det gamle landbrugsmu-
seum

Hvepse i Geels Skov

Brug af skolernes boldbaner
For i højere grad at understøtte selvorganiseret idræt 
og bevægelse i Lyngby-Taarbæk foreslår fritidsfor-
valtningen at kommunikere og synliggøre mulighe-
den for offentlig brug af boldbaner på kommunens 
folkeskoler uden for skolernes åbningstid.
Det blev derfor vedtaget på sidste møde i kommu-
nalbestyrelsen at boldbanerne på hhv. Virum Skole, 
Hummeltofteskolen og Kongevejens skole fremover 
kan benyttes frit for alle borgere udenfor skoletiden.
Dette sket på baggrund af utallige forespørgsler fra 
borgere og for at understøtte den nye idrætsstrategi 
for kommunen.
Der vil i den forbindelse blive opsat skraldespande 
som brugerne af banerne naturligvis skal benytte.
Boldbanerne ved Fuglsanggårdsskolen er ikke med 
i ordningen, da man mener at banerne her ikke kan 
tåle mere belastning da både gymnasiet, skolen og 
boldklubben B 82 benytter banen både til træning og 
til turneringskampe. 
Vi kan fra avisens side kun opfordre til at brugerne 
af banerne sørger for at benytte de opstillede skral-
despande og i øvrigt rydde op efter sig når man har 
benyttet areaerne.

Uheldige omdelere 
 
Fra politirapporten kunne vi læse flg:
”Mistænkeligt forhold, Virum
Klokken 08.24 indløb der anmeldelse om, at to unge 
mænd var blevet set gå ind i flere forskellige haver 
på Holmeparken, hvilket en beboer fra området fandt 
mistænkeligt. En patrulje kørte til området, hvor de 
efter kort tid fik kontakt til to personer, hvis signale-
ment svarede til det, anmelderen havde oplyst. De to 
unge mænd forklarede dog, at de blot havde været ude 
for at dele flyers ud i området, og en beboer på vejen 
kunne da også bekræfte, at han netop havde modtaget 
en flyer af dem. De to unge mænd kunne derfor kort 
efter fortsætte deres tur rundt i området.

Der var i dette tilfælde tale om et legalt forholdt, 
men Nordsjællands Politi opfordrer borgerne til at 
kontakte politiet, når de oplever noget mistænkeligt, 
så det er muligt at få fastslået, om der er hændt noget 
kriminelt eller ej. 

I sidste nr. præsenterede vi avisens læsere for den 
film der var lavet af den lokale fotograf Otto Han-
sen om den 90 årige Gurli der havde boet 70 år i 
den samme lejlighed.
Filmen er nu klar til offentlig visning og kan ses 
her. se den her: 
https://www.facebook.com/nordiceventmedia17/
videos/1963353223788968/

Filmen om Gurli er nu offentlig tilgængelig
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Havedage på Frilandsmuseet 
 
Efteråret er kommet til Frilandsmuseet og igen i 
år afholdes der  havedage, hvor man  kan lære en 
masse om kål og kartofler, købe gamle frøsorter 
og få gratis smagsprøver lavet af  lækre råvarer fra 
haverne. Fjellerup Herregård kommer til at summe 
af liv den sidste weekend i september, hvor der vil 
være aktiviteter for hele familien. 
Se mere på www.frilandsmuseet.dk

Kort nyt

Den vises frem den 19. og den 26.  september kl. 
14.00.
Billetter findes på billet.natmus.dk.
Børn under 18 år kr. 60. Mens andre må lægge 120.
Vi mødes ved Jernbanecaféen. Husk at tage billet-
ten med.
 

Ny Pyt-bog på gaden

Fredag den 18. september er Pyt-bog nr. 6 på gaden.
Henrik Høyer-Hansen er en aktiv forfatter og fortæl-
ler at halvdelen af den nye bog, er materiale som der 
ikke var plads til i nr. 5.
Det er foreløbig planen at udgive 10 bøger men præ-
cis hvornår de udkommer er endnu ikke fastlagt.
Henrik har altid svært ved at sige hvilken bog han 

selv synes er bedst, men den 
der kommer nu er nok forelø-
big en af hans favoritter.
I vores område kan såvel 
bøger som pytknapper købes 
hos Blomsterpigerne og Pre-
mierskilte på Sorgenfri Torv 
og blomstershoppen på Virum 
Torv.

Der er ingen der tjener penge på Pytprodukter – 
overskudet går ubeskåret til Sankt Lukas Stiftelsens 
Børnehospice i Hellerup.

Arrangementer hos Social grill

Med god afstand og masser af håndsprit, vil Astrid 
fra Lyngby Taarbæk Stadsarkiv komme på søn-
dag den 20. september kl. 16.30-17.30 og fortælle 
nogen af de mest spændende og opsigtsvækkende 
lokalhistorier fra Lyngby, Virum og Sorgenfri
Efter hendes vilde fortællinger, er der by-quiz, med 
præmie til vinderen

Næste arrangement er  banko søndag d. 27. sep. 
Kl. 13-14.00, hvor du kan vinde en masse fede 
præmier!

Grundet Corona, er der til alle vores kommende 
events begrænsede pladser, så vi kan holde en for-
svarlig afstand til hinanden. Så husk, at kom i god 
tid, hvis I vil være sikret en plads 
Se mere på social grills facebookside.

Klædefabrikken i Brede

Repaircafeen åbner i Lyngby. 

Søndag den 20 september kl. 14-17 slår repaircafe-
en dørene op for første gang. Har du et aller andet 
du gerne vil have repareret, så henvend dig på Ru-

stenborgvej 2 i Frivillighedshuset., så er der en stor 
mulighed for at det kommer til at virke igen. 
Du kan se mere på repaircafeens facebookside.
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af Niels-Kristian Pedersen

Lidt lokalhistorie om Virums frivillige brandkorps 
 

De frivillige brandkorps, rundt omkring på landet, 
startede  så småt op i landsbyerne i slutningen af 
1700-talllet, men tidligere i købstæderne. Hvornår 
i Virum vides ikke. Men en ting er sikkert, det fri-
villige brandkorps i Lyngby kom oftest for sent ved 
brand i Virum.
Så  gårdejerne  blev enige om at oprette et frivil-
ligt brandkorps. De skulle alligevel stille med de 
fleste folk, alt efter gårdens størrelse, 2-8 folk. Et 
sprøjtehus blev bygget ved gadekæret i midten af 
1800-tallet og mindst to gange om året, maj og 
november, skulle de frivillige samles for at øve sig. 
Der var to sprøjteførere, to strålemestre, adskillige 
pumpesvende, redningsmandskab og vagtmand-
skab.  Gårdene stillede med køretøjer og rødmalede 
læderspande fyldt med vand for at se, om de var 
tætte. Med guldtresset kasket brandfoged og brand-
major.

Virum gadekær med sprøjtehuset t.v. T.h. købmandsbutikken Virum-
vej 80/Virumgade 30. Nedrevet. Længen midt for er en del af Den 
gamle gård/Zibrandtsens gård, Virumgade 25. Postkort. Håndkolore-
ret. Ukendt fotograf og udgiver. Ca. 1905.Privat samling 

T.v. messingskilte der hang om halsen på de frivillige 
brandfolk. T.h. to strålerør af messing og kobber. Længde 
46,5 cm. Begge dele privat samling

Når branden blev opdaget, blev en frivillig sendt 
afsted til hest, en udrider, så blev der blæst i byhor-
net. Hestene blev spænd for sprøjten og en mand-
skabsvogn, en stor fjeder vogn – for øvrigt den 
samme vogn bønderne brugte, når de fælles hentede 
gødning/latrin i København. Som regel var branden 
forbi, når de kom frem til brandstedet.
Det blev fortalt, at de frivillige brandfolk var bedst 
til at solde, hvilket det ofte endte med ved øvelserne. 
Så på et tidspunkt blev gårdejer Christian Petersen 
(1833-1910), sjovt nok vokset op på Strandmølle-
kroen og præsten Peter Rørdam (1803-1883) ved 
Lyngby kirke enige om, at stifte en mådeholdsfor-
ening. Medlemmerne måtte kun drikke én snaps om 
morgenen, én til frokost, to til middag, én til vesper-
kost (sent eftermiddagsmåltid) og to om aftenen. 
Der blev aldrig stiftet en afholdsforening i Virum. 

FØR. Virum sprøjtehus ved gadekæret. Ukendt 
fotograf Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Lb.nr. 
B1230. 1934. NU. Samme sted. Foto Umelik. 
2020.
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Hvor kan tingene dog hurtigt ændre sig. I sidste uge 
havde jeg det helt fint, men i denne uge kan jeg knapt 
nok ramme tasterne på min pc. Jeg har fået en nerve 
i klemme i højre side af nakken. Der går en stråle af 
smerte ned i armen og hånden, og jeg har været ved 
at finde en stilling, hvor jeg kan finde ro. Og jeg kan 
ikke tænke på andet end smerten i armen - den fylder 
alt i mit skrumpende univers. 
Forleden lykkedes det mig dog at komme til Lyngby, 
hvor jeg fik første session fysioterapi hos Camilla, 
en ganske ung, dygtig medarbejder, som lærte mig to 
øvelser, jeg skal lave hjemme til næste session. Jeg 
skal lave 20 dobbelthage øvelser, mens jeg ligger ned 
og derefter styre højre arm op og lade, som jeg klør 
mig i højre øre, 20 gange, mens jeg sidder op. Disse 
øvelser skal jeg gentage et par gange om dagen. For 
en del år siden havde jeg samme bøvl med nakken, og 
jeg blev dengang hjulpet af en dygtig fysioterapeut. 
Jeg glemmer aldrig den velsignede befrielse, der kom 
på min tiende session, da nerven kom fri. Jeg håber på 
at genopleve den befrielse snarest muligt. For andre 
med samme nakkeproblemer kan jeg varmt anbefale 
FysioDanmark Lyngby, som ligger på Gammel Lund-
toftevej 1 E. Deres slogan er “Hvis du vil behandles 
ordentligt”, og det lever de op til.
Der er ifølge Sundhedsstyrelsen 1,3 mio. danskere, 

der lever med kroniske smerter. Jeg har svært ved 
at forestille mig, hvordan det må være altid at 
have ondt et eller flere steder i kroppen, og hvor-
dan man alligevel finder en form for menig med 
livet. Men jeg kender én del, for hvem det lykkes, 
bl.a. en nær ven, der har sclerose og en kvinde 
med gigtsygdommen Lupus. Dem har jeg den 
allerstørste beundring for, de er værd at lytte til!

AV



Side 24Virum-Sorgenfri Avis • 16.september 



Side 25Virum-Sorgenfri Avis • 16.septem-

Jeg har fået en ny ven, han hedder Chok, og han er 
godt nok stor, men det er fint med mig, for jeg elsker 
store hunde, som man rigtig kan kramme, for vi har 
nemlig ingen restriktioner omkring sådan noget i 
hundeverdenen.  Chok er næsten 2 år, men ved ikke 
rigtig hvordan, man skal opføre sig, så han er sendt på 
opdragelse hos Hanne, min fantastiske træner. 

Chok er en virkelig godmodig kæmpe, men han fylder 
meget, er lidt klodset og er meget mere stærk, end 
han selv ved. Han kan heller ikke rigtig finde ud af 
at komme, når der bliver kaldt, og så vil han egentlig 
allerhelst bare lege hele tiden, så derfor er det ikke 
så nemt for hans mor at gå tur med ham, for hun er 
en ældre dame, og hun ville bare gerne have en rigtig 
god ven, hun kunne hygge sig med. 

Nu har Chok’s ”søster” så påtaget sig den store opga-
ve, sammen med Hanne, at lære Chok at opføre sig 
pænt og gøre hvad der bliver sagt, så han med tiden 
bliver et pragteksemplar for sin mor. 

Nu er vi jo 5 små hunde på mit agility hold, og Chok 
hilste vi kun på, fordi han kom inden vi var færdige, 
han skulle have enetime efter os. Som sagt elsker jeg 

de store drenge, og det gør lille Jytte sådan set 
også, men når Chok løb efter hende for at lege, 
blev det alligevel for voldsomt for hende, og så 
havde hun den fordel, at hun kunne gemme sig un-
der bænken, og der kom Chok til kort. Hvor er det 
herligt med sådanne nye bekendtskaber, jeg glæder 
mig allerede til det bliver tirsdag igen og jeg skal i 
skole. 

Hov, hvor blev Jytte nu af?

Jeg lægger lige mit visitkort, så Lexi kan finde mig igen
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I denne uge er kryds og tværs ikke en konkurrence

Vinder af kryds og tværs sidste nr:  
Erling Buhl - vinderen bliver kontaktet direkte. 
Vi ønsker til lykke 
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Redaktionelt stof
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redaktion@virumsorgenfriavis.dk
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Annoncepriser:
Helside: 1.300,- /  Side 2: 1400,-
Halvside: 900,-
Kvartside: 750,- / side 3 forneden: 900,- kr.
1/8 side: 500,- / 10 numre: 4.000,-
Lille rubrikannonce: 1/16 side: 250,- / 10 numre: 2.000,- 
Bagside (halv): 1150,- 
Bagside (hel): 1400,- kr. 
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Side 3 nederst: 1050,-
Medlemspris: - 25 % rabat 
 
Privatannonce under borger-borger,  
max 20 ord: 200,- kr

Specialpris ved gentagne indrykninger:
Kvartside: 10 numre: 6.500,-  / side 3 forneden: 7.500,-
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Se flere priser på www.virumby.dk 
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Avisen kan afhentes gratis hos Meny i Virum, Irma i Sor-
genfri, Brugsen på Parcelvej, REMA 1000, Igen på Virum 
Torv , postbutikken på Grønnevej samt på redaktionen, 
Sorgenfri Torv 4. 
Oplag 1400-1800 efter behov 
Distribueres digitalt med en rækkevidde op til 10.000 
brugere. 
Udleveres endvidere til biblioteker, skoler, forretninger, 
venteværelser og institutioner i Virum, Sorgenfri, Brede og 
omegn.

Redaktion og tryk:
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Sorgenfri Torv 4
2830 Virum   
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Bliv sponsor for avisen: Kontakt redaktionen.
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