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Måske er Virum meget  
ældre end 800 år? 
Victor på 12 år var med, da amatørarkæolog Jesper Grand fandt en mere 
end 3.000 år gammel bronzealderøkse tæt på Frederiksdalsvej. Vi besøg-
te Victor og Jesper på marken. Læs side 5.
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Hans-Jørgen Bundgaard.

   Med udsigt til rigtig godt vejr i påsken glæder det mig 
at jeg på hele redaktionens vegne kan ønske alle en god 
påske.
   Det med det gode vejr er jo rigtig godt, når vi står i en 
pandemi, hvor udendørs aktiviteter er gode så vi undgår 
at sprede smitten.
Lige før redaktionen sluttede, fik vi oplyst at smitten i 
vores nabokommune Gladsaxe, er blevet så høj så sko-
lerne ikke starter efter påskeferien.
   Denne situation ønsker vi naturligvis ikke i Virum 
og Sorgenfri så det kan kun anbefales, at man fortsat 
overholder alle restriktioner nu vi forhåbentlig er så tæt 
på at kunne komme ud af den værste krise.

   I denne påskeavis har vi masser af spændende læse-
stof, men det der overskygger alle nyheder er naturlig-
vis, at der er fundet spor af bronzealder tæt på Virum.

   Derudover bringer vi en artikelrække af vore kom-
munale politikere, der hver har fået til opgave at skrive 
om et emne, der netop rør vores område.  Dennegang 
er der tale om mangel på institutionspladser i Virum og 
Sorgenfri.

God påske.

   Sidste gang fortalte 
vi om vores store ar-
rangement til efteråret 
” Virum-Sorgenfri 
Dagene”.
    Det arbejdes der vi-
dere med på fuld kraft 
og vi ønsker rigtig 
mange vil være med 
– vi trænger til igen 
at kunne mødes og se 
hinanden.

   Foreløbig har der været meget stor interesse 
for arrangementet – vi håber interessen fortsæt-
ter, men mere om det i de næste aviser.
God Påske
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   Normalt er det kapsler og øldåser, der får Jesper 
Grands metaldetektor til at bippe, men i forrige uge 
var der ”jackpot”. I et hjørne af marken ned mod 
Furesøen lå hovedet til en lille bronzeøkse 20 centi-
meter under overfladen. 
   - Jeg havde slået mig sammen med Victor på 12 
år, da vi gik og søgte med detektorerne – ligesom vi 
ofte gør. Han er det yngste medlem af vores forening 
”Detektor Lyngby”, og han stod lige ved siden af 
mig, da jeg fandt øksen; men alligevel skreg jeg af 
mine lungers fuld kraft: ”Victor, Victor, kom her og 
se”. Han blev ellevild, da han så øksen. Jeg stod lidt 
og nød at se hans begejstring, det var helt fantastisk, 
siger Jesper Grand, der er 69 år og pensioneret sund-
hedsassistent. Han er gift og har en voksen datter, der 
har forsødet hans tilværelse med to børnebørn. Det 
yngste barnebarn, Harald på fire år, var også med på 
marken den dag, fundet blev gjort. 

Finder bronzeøkse på mark tæt på Virum
Amatørarkæolog Jesper Grand gør sit livs største fund med metaldetektor på 
marken ved Frederiksdal
Af Kim Engelbrechtsen

Det var her, Victor og Jesper fandt det smukke, 3.000 år gamle økse-
hoved af bronze

Offergave til guderne
   Jesper har haft amatørarkæologi som hobby i 20 
år. De seneste tre år har han for alvor brugt metal-
detektor. Tidligere søgte han efter flintredskaber, 
som der findes rigtigt mange af her i området. 
Han er overbevist om, at bronzeøksen, som er 
omkring 3.000 år gammel, har været en offergave 
til guderne – med en bøn om en bedre høst - og han 
tror, at der ligger mindst én til økse til, da de som 
regel blev lagt parvis. Han og Victor ledte da også 
omhyggeligt i området efter flere økser, men uden 
held. 
   - Mange vil måske undre sig over et så gam-
melt fund i Virum, men faktisk har der lige siden 
stenalderen været mennesker her. Fund af flintred-
skaber som økser, bor, skrabere og knive viser, at 
stenalderbønderne har boet tørt og godt på de små 
bakker på Møllemarken for 5000 år siden. F.eks. 
ud for Virum Vandvej. For 3.900 år siden slog 
bronzen så igennem, siger Jesper.

Skal indleveres til Nationalmuseet
   Bronzeøksen er Danefæ og skal nu afleveres til 
Nationalmuseet via Kroppedal Museum, Og der 
bliver sikkert tale om findeløn.

fortættes

”Jeg hoppende rundt af glæde, 
da vi fandt øksehovedet. Det er 
jo den slags, man ellers kun ser 
på museer. Det var et helt enestå-
ende øjeblik!” 
- Victor, 12 år.

-    Hvis jeg får penge, deler jeg dem naturligvis 
med Victor, men vi gør jo ikke det her for pengenes 
skyld. Vi gør det for oplevelsernes og samværets 
skyld, samt for at øge vores fælles viden om forti-
den. Vi kan med vore fund og registreringen af dem 
måske være med til at hjælpe fremtidens arkæolo-
ger og historikere, ved at få sagerne op, inden de 
går til, og få dem registreret. Fundene fortæller jo 
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AF 

noget om livet på en plet i Virum - Sorgenfri.
Victor bor i portnerboligen ved Frederiksdal Slot og 
kender den 27-årige grev Sigismund Ahlefeldt-Lau-
rvig vældig godt. Det er i øvrigt Sigismund, der 
har givet Jesper og Victor tilladelse til at søge med 
detektorerne på markerne. Det er nemlig slottet, der 
ejer dem. 

   ”Jeg hoppende rundt af glæde, da vi fandt økse-
hovedet. Det er jo den slags, man ellers kun ser på 
museer. Det var et helt enestående øjeblik! 
Victor, 12 år.

Victor viser nogle af de fund, han har gjort. Øverst et blykors, der har 
siddet i enden af en armbrøst pil. Det en kontravægt, der stabiliserer 
pilen, så den holder retningen. I midten en kugle af bly. nederst to 
patroner, som har været brugt i jagtsæsonen..

Victor har sparet op til at købe en detektor til 10.000 kr. Når den 
bipper, kan den bl.a. vise på displayet, om der er tale om bronze eller 

sølv.

Markernes skraldemænd
   Jesper, Victor og de andre medlemmer af De-
tektor Lyngby fungerer også som en slags skral-
demænd, når de går deres lange ture på markerne. 
Der ligger en masse metalgenstande i jorden, som 
ret beset er affald, der ikke burde ligge på en mark. 
Det drejer sig om alt fra øldåser og kapsler til sam-
menkrøllet stanniol og jagtpatroner. 
   - Vi samler så meget sammen, som vi nu kan 
have i vores rygsække og kører på genbrugspladsen 
med det, siger Jesper.
   Jesper har inviteret mig med på en marktur, så jeg 
kan prøve at gå med en metaldetektor, måske finde 
spændende genstande og se, hvor meget affald der 
faktisk ligger derude. Det tilbud vil jeg klart tage 
imod. Og måske kommer der en historie ud af det 
til et kommende nummer af avisen

Populær sportsgren
   Der er flere og flere, der vælger at gå med en 
detektor i hånden. Det er blevet er populær sports-
gren landet over. Her i området skal man være 
medlem af ”Detektor Lyngby – Ingen metaltræt-
hed her” for at komme i gang. Gruppen har denne 
side på Facebook, https://www.facebook.com/
groups/361930794684736, hvor interesserede kan 
gå ind og se, om det kunne være noget for dem. 
Man er også velkommen til at kontakte Jesper på 
tlf. nr. 21485101 og/eller på denne mailadresse: 
Grandenator@gmail.com
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   Det var bidende koldt, snefnug i luften og en 
vedvarende vind fra nordvest lørdag, den 20.3.2021. 
Vandtemperaturen er tæt på 0 grader i Furesøen, som 
de seneste mange morgener flere steder været dækket 
af et tyndt lag is. 
   Alligevel trodsede 7 entusiastiske bestyrelsesmed-
lemmer fra Virum Brolaug, samt en frisk ung mand 
(søn af Brolaugets formand), vejr og vind. De mød-
te op ved søbredden de tre steder, hvor Brolaugets 
bådebroer i de seneste nu 6 år troligt er blevet lagt ud 
hvert forår og taget op hvert efterår.

   De tre steder, Brolauget har bådebroer, er ved Ka-
ningårdsparken, ved Furesøparken, hvor jeg var den 
20.3., og endelig ved parken Furesøvej 125 B. 
   - Nu var datoen jo bestemt og meldt ud, så selvføl-
gelig må arbejdet gøres, siger Brolaugets formand, 
Mogens Maltby, der selv bor tæt ved den sidste og 
mest krævende bro ved parken Furesøvej 125 B.

Så kom broerne i vandet - sikkert forårstegn
Et sikkert forårstegn - Virum Brolaugs bådebroer er i vandet  
Blæst, sne og slud er ingen hindring, bådebroerne skal ud
Af Ruth Jacobsen

’Så tager vi fat’, bliver der sagt. Først sætter vi brofagene op af et af 
træerne, og så skal vangerne lægges ud og fastgøres i metalrørene, der 
befinder sig på søbunden. ’Med bølger som i dag, kan det blive svært 
at se rørene på søbunden’, siger Mogens Maltby.

   Mogens Maltby fortæller, at det er ønsket om 
at give folk mulighed for at nyde den fantastiske 
natur og de smukke udsigter, der driver Brolau-
gets frivillige arbejde. Det er ikke kun forbeholdt 
virumborgerne at benytte broerne, men også andre 
udefra er velkomne til at anløbe broerne, når de 
sejler kano eller kajak på Furesøen.
   - Helt ufarligt er det ikke at arbejde med waders 
på, hvis der skyller vand ind over ’buksekanten’. 
Derfor har de redningsvest på, siger Mogens, 
mens en af de erfarne broudlæggere bevæger sig 
ud over vandkanten. Ved det yderste brofag, er 
waders ikke tilstrækkeligt, men den opgave tager 
Mogens Maltby sig af

Der bliver kun få cm til kanten af waders, så redningsvesten er 
obligatorisk.

- Det er naturligvis også det sociale samvær og 
fællesskabet i det frivillige bestyrelsesarbejde, der 
driver lysten, siger flere af bestyrelsesmedlem-
merne.
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Når splitterne skal fastgøre vangerne til brokonstruktionen langt 
under vandoverfladen, kræver det professionel beklædning i våd-
dragt. Koldt var det helt sikkert

   Den gode stemning og det behagelige sociale 
samvær er jeg ikke i tvivl om, når jeg fra min 
plads på søbredden betragter det effektive team-
work og lytter til de muntre bemærkninger sam-
tidig med, at arbejdet fuldføres med erfaring og 
præcision i det kolde vand.

De sidste fastgørelser og opsætning af gelænder i tovværk. ’Ja, det 

er iskoldt, men nu er vi snart færdige’

Så er broen ved Furesøparken i søen. Nu venter den sværeste, 
hvor vanddybden er meget større.

   Efter Furesøparken går det mod parken ved Fure-
søvej 125 B. Her er skrænten ned mod søen meget høj 
og stejl, og faldet fortsætter ud i søen. Derfor er det 
både vanskeligt og også en krævende opgave at få pla-
ceret og fastgjort brofagene og ikke mindst de vanger, 
de hviler på i det dybe vand. 
En dag, hvor vejret er som denne lørdag, får selv de er-
farne og seje herrer til at se frem til at få udlægningen 
ved Furesøvej 125 B overstået. Især det yderste brofag, 
hvor der er temmelig dybt, virker ikke så tillokkende.

Der er stejlt på land, og det fortsætter ud under vandoverfladen. ’ Det bli-
ver en barsk opgave at sætte broen i søen her, hvor det med et vejrlig som 
i dag ikke er til at se de rør i søbunden, hvor vi skal fastgøre broen’ siger 
flere af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Men så dejligt så det ud dagen efter i solskin:

   Virum Brolaug er en privat forening, der i øjeblikket 
har ca. 75 betalende medlemmer, som hver bidrager 
med 100 kr. årligt, så det er muligt at finansiere vedli-
geholdelsen af broerne. Af og til skal der selvfølgelig 
udskiftes div. brobeslag, tovværk og med tiden også 
dele af træværket på brofagene.  
Virum Brolaugs hjemmeside: www.virumbrolaug.dk 
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   Med værker af billedkunstneren Gitte Harslev 
fortsætter Lyngby Kunstforening de alternative ud-
stillinger i Portnerboligen ved Sophienholm.

   Værkerne kan opleves ved at kigge gennem vin-
duerne til de fuldt oplyste lokaler. Samtidig vises 
hele udstillingen på foreningens hjemmeside www.
lyngby-kunstforening.dk . Klik på menuen Udstil-
linger/Portnerboligen.

   Udstillingen ”Tilbageblik” viser et udsnit af Gitte 
Harslevs værker gennem 40 år. Fællesnævneren for 
værkerne er papir, spændende fra grafik i 1980 til 
collage/håndlavet papir i 2020.
   De grafiske arbejder omfatter linoleumssnit, 
akvatinte i sort-hvid, farveakvatinte og store æts-
ninger med mange plader trykt samtidig på arket og 
farvegrafik trykt med mange plader og med mange 
trykgange.
   Udstillingens 25 papircollager er en serie med 
titlen ITALIA TERRA EST, inspireret af et ophold 
i Rom. Collagematerialet er Gitte Harslevs eget 
håndlavede papir forarbejdet på forskellig måde. De 
fotografiske elementer er tryk fra grafiske plader 
med fotogravure. Til hver collage hører et bogstav, 
håndtegnet, med skriften fra Trajansøjlen i Rom.
Derudover omfatter udstillingen skulpturer og skåle 
i papmaché.

   Gitte Harslev er uddannet på Skolen for Brugs-
kunst i København på linjen for tegning og grafik. 
Hun har arbejdet med billeder på papir, med papir 
og af papir. Fascinationen af papir begyndte, da hun 

Papirkunst i Portnerboligen
Af Karin Sandvad, presseansvarlig, Lyngby Kunstforening

fik mulighed for at fremstille det selv. Det håndla-
vede papir blev starten på de nuværende collager 
og skulpturer. Hun har udstillet på museer og gal-
lerier i Danmark og i udlandet, både gruppeudstil-
linger og separatudstillinger, bl.a. på Charlotten-
borg, Vejle, Tønder og Bornholms kunstmuseer, 
ligesom hun har deltaget i grafikbiennaler i Sve-
rige, Canada, England og Polen. I 2016 udstillede 
hun i Cobra-rummet ved Sophienholm.
Udstillingen vises 3. - 25. april.

   Christine Lyhne kalder sin udstilling ”Paperas-
se” - fransk for papirarbejde eller papirnusseri. Der 
er dog ikke meget nusseri over de tredimensionale 
papirarbejder, udført med papir, tråd og en gammel 
symaskine. Hun udstanser og skærer geometriske 
figurer i hundredvis af papir, der ofte er franske 
eller nederlandske dokumenter og bøger, fundet på 
loppemarkeder i Belgien. Derefter opbygger hun 
værkerne ved at vende, flippe, bøje og montere 

Papirnusserier i Cobra-rummet
Med værker af billedkunstneren Christine Lyhne præsenterer Lyngby Kunstforening endnu 
en vinduesudstilling i Cobra-rummet ved Sophienholm.

Af Karin Sandvad, presseansvarlig, Lyngby Kunstforening

fortsættes
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figurerne på stof eller monokromt bogbinderpa-
pir. Sytrådene forbliver synlige, hænger tilfældigt 
og vidner om arbejdsprocessen og vejen til det 
færdige værk. 

   Christine Lyhne har været bosat i Belgien og 
er uddannet fra Ecole des Arts i Braine l’Alleud 

   20 elcykler er indtil videre blevet indkøbt til 
Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmepleje. Det 
sker efter et stort ønske fra medarbejderne.
 
   At cykle fra borger til borger en hel arbejdsdag 
og i al slags vejr kan være fysisk hårdt. Elcyklerne 
skal være med til at støtte op om arbejdsglæde og 
trivsel, og så skal de give flere mulighed for at få 
motion i arbejdstiden, uden at det bliver for fysisk 
hårdt over en samlet arbejdsdag.
 
   Elcyklerne betyder også færre af hjemmeplejens 
biler på vejene, så udover at cyklerne er et grønt 
alternativ, er de også billigere i drift end løbende 
indkøb og reparationer af bilparken.
 
   Hjemmeplejen bærer selvfølgelig altid cykel-
hjelm, når de benytter elcyklerne.

Kommunen køber elcykler 
Af Signe Ortved Krølner, Specialkonsulent - Kommunikation og presse

Solen bød på forårsfornemmelser, da vi forstyrrede hjemmeplejen i 
Virum midt i frokostpausen for at tage billeder af deres nye elcykler.

   Solgårdens Musikalske venner fik tidligere på 
året overrakt en donation fra Alexander Lentz, der 
havde haft sin morfar som beboer på Solgården.
Morfaderen var meget glad for underholdningen 
og Alexander var meget glad for, der blev gjort 
noget for beboerne. En indsamling via Facebook
gav penge i kassen til det gode formål, at støtte 
det fine arbejde med at glæde beboerne. Penge-
ne var ikke øremærket noget-  så derfor, når vi 
nu ikke kan afholde musikunderholdning kan vi 
omsætte Alexanders donation tilde lækreste påske 
æg.
   En pose med 9 påskeæg, 2 store i chokolade og 
marcipan med nougat, 3  dejlige ”fugle” æg med 
lækkert indhold og 4 små dragéæg, alt pakket i en 
fin pose med sløjfe og en lille hilsen fra os.
Når der nu er 100 beboere er det lidt tidskræven-

i Belgien og efterfølgende fra Kunstskolen Spektrum i 
København.

   Udstillingen vil fra 31. marts til 11. april stå i det sto-
re gavlvindue, der vender ud mod gårdspladsen. Den 
vil i samme periode kunne ses på foreningens hjemme-
side www.lyngby-kunstforening.dk .

Påskeæg til alle beboerne på Plejecenter Solgården

de at pakke sådan en portion.
   Men bestyrelsen stillede op og pakkede med stor 
glæde de lækre sager fortæller formanden Tommy 
Wedel. - Vi er meget glade og stolte af at kunne
overrække lækkerierne, og som det ses på foto brin-
ger det stor glæde.
 

fortsat



Virum-Sorgenfri Avis • 1.april 2021 Side 11

Kathrine fortæller: 
   - Det er nu godt et år siden, at Corona lukkede 
Danmark ned – og dermed også landets Folke-
kirker. Det var noget af en mavepuster lige op til 
Påske, som er den største højtid i kirken. Mange 
kirker gik ret hurtigt online med mere eller mindre 
vellykkede – men i hvert fald velmente forsøg på 
at bringe lys og håb ind i en svær tid. Det var sjovt. 
Og her et år efter har vi lært noget om det at få et 
budskab frem på skærmen kort og præcist. Vi har 
også lært, at mennesker ikke lever af skærm alene. 
(Jf. Mattæusevangeliet, at mennesket ikke lever af 
brød alene)
   - I den bibelske påskeberetning kommer Kristus 
til de bange disciple bag deres lukkede døre. På 
samme måde har Folkekirken lært, at Gud ikke er 
afhængig af kirkebygninger og Søren Brostrøm. 
Håb kan gives videre på mange måder. Vi har lavet 
Kreaposer til børnefamilier. Vi har sunget foran 
plejehjemmet, delt kyndelmisse-hilsen ud i postkas-

Påske med corona i Sorgenfri Kirke

Af Kaare Lausten

Kaare Lausten  besøgt sognepræst Kathrine Holme Johannesen i Sorgenfri Kirke nu op til 
Påsken for at høre lidt om aktiviteterne i kirken.

serne og lavet udendørs fastelavnsløb.
   - Siden januar har kirkerne været åbne for guds-
tjenester igen. Dog uden salmesang og i begrænset 
længde – en halv times gudstjeneste - det er ikke 
meget, men bedre end ingenting. Hvem har ikke 

savnet en god gang orgelmusik?  På palmesøndag, 
bærer vi palmegrene ind i kirken – det er glæden. 
Og næste søndag, påskedag, indleder vi dagens 
hele to gudstjenester, med trompetfanfarer og uden-
dørs salmesang foran kirken, vi sætter de hvide 
havestole ud.
   - For påske er Guds æselridt ind i Jerusalem og 
vores liv, som ”gud-hjælpe-mig” kan være noget af 
en besværlig affære til tider. Men der kommer en 
påskemorgen, hvor fællesskabet og livet sejrer over 
ensomhed og død. Når selv statsministeren for et 
par måneder siden sagde, at til Påske, så er der håb, 
så tror jeg på det – og så skader det heller ikke, at 
selveste Vor Herre har vist os det samme. 
Jeg forstår, at Sorgenfri Kirke har investeret i et nyt 

Sognepræst Kathrine Home Johannesen.

Påskepakker klar til udlevering.

Altertavlen i Sorgenfri Kirke.
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og mere professionelt livestreaming-udstyr. 
   - Ja, siden begyndelsen af marts har vi live 
streamet søndagens gudstjenester og andre kir-
kelige handlinger med det nye udstyr. Da der er 
en begrænsning på 46 deltagere i kirken, er det 
nu muligt at live streame til flere, der gerne ville 
have været med i kirken, men som der ikke har 
været plads til. Det kan være i forbindelse med 
begravelser, dåb og måske også bryllupper. Det 
har været noget af en udfordring med teknikken, 
men vi lærer hele tiden og bliver bedre. Det er 
kordegnen, der styrer lyd og billede på en iPad. 

- Coronatiden har lært os meget. Bl.a. holder vi konfir-
mandgudstjenester om aftenen en halv time ikke med 
sang, men med musik, og så prædiker vi hen over det. 
Vi har fortsat andagt onsdag og fredag midt på dagen. 
Da vi ikke kan nå at have nadver ved søndagsgudstje-
nesterne, har vi nadver i forbindelse med andagterne. 
Der er ingen tvivl om, at nogle af de ting coronatiden 
har lært os, vil vi bringe med videre, når alt bliver nor-
malt igen.
 

    Det gik helt som ventet på byplanudvalgsmødet 
onsdag den 17. marts. TDC´s ansøgning blev afvist. 
Bolden er hermed sendt tilbage til TDC´s banehalvdel. 
Og der kommer givetvis en ny ansøgning fra TDC - 
hvornår vides ikke. 

175 husstande gjorde indsigelse 

   Da Lyngby-Taarbæk kommune sendte TDC´s 
planer høring, resulterede det i, at der blev 
indsendt indsigelse fra beboere på Kaplevej, 
Løvgårdsvej, Bygdevej, Kvædevej og Rosengårdsvej 
til kommunen. Derudover kom der individuelle 
indsigelser fra privatpersoner. I alt gjorde omkring 
175 husstande indsigelse mod TDC-planerne. I en af 
indsigelserne blev der peget på følgende alternative 
løsningsmulighed:

   ”Vi foreslår, at TDC monterer nye antenner på taget 
af Hummeltofteskolen og ’højhusene’ på Grønnevej 
247-261. De to andre teleoperatører i Danmark (Telia 
og 3) har i mange år haft antenner på disse bygninger 
til dækning af Sorgenfri området, og masteloven 
fastlægger at mobiloperatørerne har pligt til at deles 
om masterne, så der ikke kommer unødvendigt 
mange master i landskabet.

TDCs maste-ansøgning blev afvist
Ansøgningen om at rejse en 30 meter høj sendemast på VSBs boldbaner blev forkastet af 
Lyngby-Taarbæks byplanudvalg
Af Kim Engelbrechtsen

Og det er en 
holdning, som 
byplanudvalget nu 
arbejder videre 
med. 

Sigurd Agersnap 
(F), medlem af 
byplanudvalget og 
formand for Teknik 
og Miljø, siger: 

- Selvfølgelig skal vi sikre en ordentlig mobildækning i 
hele kommunen, men det må være muligt at finde bedre 
løsninger end 30 meter høje enkeltstående master i 
boligområder. Den løsning skulle tilbage til tegnebrættet. 
Det er en meget dårlig løsning at placere en 30 meter høj 
mast på Virum-Sorgenfris boldbaner og tilmed at gøre 
det tæt på naboerne. Jeg ved, at forvaltningen har kigget 
på muligheden for at bruge det fælles antenneanlæg på 
Hummeltofteskolen, men at TDC ikke har vurderet, at det 
var muligt. Det synes jeg, at vi skal udfordre dem på. For 
det er i mine øjne klart den bedste løsning.

Uvildig ekspert skal rådgive

   John Tefke (K), 
næstformand for 
byplanudvalget mener, at 
udvalget har brug for at 
få en uvildig ekspert til at 
gennemgå næste ansøgning 
fra TDC: 

   - Den sidste ansøgning var 
fuldkommen uforståelig. 
Vi har brug for en ekspert, 
der kan ”oversætte” den 
næste ansøgning for os, undersøge, om det TDC skriver, nu 
også holder vand ud fra en objektiv vurdering og rådgive 
os om alternative placeringer. TDC har umiddelbart afvist 
placering af en antenne på det af de tre højhuse, der er 
nabo til Sorgenfri Torv som en brugbar løsning, selv om 
andre teleselskaber har deres antenner der. Vi håber, at vi 
med ekspertbistand kan få be- eller afkræftet, at Højhus 
placeringen ikke giver TDC den fornødne dækning”.

John Tefke

Sigurd Agersnap.
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Endelig – så kom de første elever fysisk tilbage til  
Virum Gymnasium
Af uddannelsesleder Pia Gars

    Det har været en udfordrende tid for alle vores 
elever på Virum Gymnasium. På trods af virtuel 
undervisning har de klaret sig rigtig flot derhjem-
me bag skærmene. Blandt lærerne har der været 
rigtig god sparring ift. nye didaktiske værktøjer til 
virtuel undervisning.
   3. og 4g eleverne skrev SRP – det store studie-
retningsprojekt - i perioden 3. marts til 17. marts. 
Op til SRP-skrivningen tog hele ledelsen og ad-
ministrationen ud til hver enkelt elev med en lille 
hilsen. Det vakte stor jubel. Normalt plejer vi at 
have et fysisk skriveværksted med vejledere, men 
dette måtte i år foregå virtuelt over Teams. Hver 
dag kunne eleverne kontakte Skriveværkstedet, 
og på bestemte dage var der også en SRP-fag-
café med vejledere fra alle de største fag. Vores 
studiebibliotekar, Anna Zickert, sørgede endda 
nogle dage for morgenvækning af klasserne. I 
eksamensperioden skal alle 3g og 4g eleverne op 
og forsvare deres SRP med en af deres vejledere 
og en ekstern censor fra det andet fag. 

Her inden Påske har alle klasser haft en trivsels-
dag, hvor de har kunnet hygge sig udenfor med 
hinanden og deres lærere. Flere klasser har også 
haft undervisning udenfor, hvor vejret har tilladt 
det. Forleden havde vi virtuelt banko i forbindelse 
med vores morgensamling Route 66 – det blev en 
rigtig fornøjelig omgang. 
   I øjeblikket bliver der i administration og ledel-
se arbejdet på højtryk for at organisere den sidste 
udmelding vedrørende tilbagekomst af elever 
efter Påske. Vi må kun have 50 procent af elever-
ne i huset, så elever og lærere skal vænne sig til at 
skifte mellem fysisk og virtuel undervisning.
Trivsel for elevene er blevet en mærkesag, lige-

som der er fokus på fællesskab i skolens indsats-
områder. Vi har derfor oprettet flere udvalg, der 
kommer med gode ideer til forbedring af trivslen 
i denne særlige tid, og udmøntningen er allerede i 
gang.
   Eksamenstiden nærmer sig også hastigt. 1g ele-
verne skal i gang med deres første store tværfaglige 
opgave: Dansk/historieopgaven (DHO). De er i øje-
blikket ved at få undervisning op til opgaven, som 
skrives i uge 18. I uge 21 skal de evalueres mundt-
ligt i opgaven af deres dansk og historielærer.
For klasserne gælder det generelt i forhold til mulige 
eksaminer:

1g skal op i et fag mundtlig
2g skal op til én mundtlig eksamen 
3g skal op i SRP forsvar og skriftlig dansk eksamen 
og to fag på A-niveau mundtlig.
Eleverne får deres udtræk at vide i midten af maj.

   Og så håber vi selvfølgelig, at vi i år får mulighed 
for både en studenterfest og en festlig fysisk translo-

Så kom de første 3g elever tilbage – 3m-elever.

Dejligt igen at være sammen!.
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Virum Boldklub stiftet 1921, fra 1969 Virum Sorgenfri Boldklub.
100-års jubilæum

   For hundrede år siden. hvor Første Verdenskrig 
er endt, pandemien ”Den spanske Syge” på tilba-
gegang, sneen smeltet og foråret har fået fat, er 
der en gruppe unge knægte, der drømmer om at 
”drille” bold omkring 1. april. Den gang startede 
skoleåret i starten af den måned. Andre steder 
i Lyngby-Taarbæk Kommune findes adskillige 
fodboldklubber dog er Taarbæk Idrætsforening fra 
1908. Brede Idrætsforening 1920, Lyngby Bold-
klub 1921, Virum Boldklub 1921 (Virum-Sorgen-
fri Boldklub 1969), Lundtofte Boldklub 1934 og B 
82 1982.

Her en flok  unge mænd i midten Kaj og Daniel Michaelse, men to 
andre brødre Theodor og Aksel næsten ud for hjemmet. Nedrevet.
Huset på foto er Vrumvej 112/Virumgade 60 bevaret i dag. De 
boede i nr. 114. Ca. 1920-25. Privat samling.

   I Virum, nærmest en landsby, var der en flok 
unge knægte, flere af dem brødre med efternavnet 
Michaelsen, den gang Virumvej 114, nu Virum-
gade 62 (nedrevet), der fandt sammen med andre 

unge fra området. De ville drille/spille bold. Opild-
net af de mange andre fodblodklubber, der netop 
så dagens lys i den periode, startede de op i april 
1921. Selve dagen, hvor klubben blev stiftet er gået 
i glemmebogen, da foreningens første protokol er 
forsvundet. I begyndelsen kun et senior- og et junior 
hold, der fra 1921 -29 kun spillede kampe, når en 
af de mere etablerede klubber inviterede. En ind-
meldelse i Nordre Birks Boldspil Union 1929 betød 
turningsfodbold for første gang. Senere blev klub-
ben medlem af Sjællands Boldspil Union.

Jubilæumsskriftet fra 1946 redigeret af Frede Lundstrøm. Privat 
samling.
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   Disse små klubber havde det meget svært øko-
nomisk, så for at få det til at  løbe rundt blev 
mellemerne, der deltog aktiv iklubbens liv meget 
hurtige professiolle i arrangere baller og andespil, 
men disse tiltag måtte afvikles i Lyngby, da Virum 
Boldklub ikke havde egne fysiske rammer, hvor de 
kunne afvikles. VB søgte allerede tidligt hjælp hos 
storebror LB, så  en sejr over Lyngby Boldklub 
skulle det fejres. Jeg har hørt at sådan er det stadig-
væklige fra puslige- til seniorrækkerne! 
   Virum Boldklub holdt til på Virum Skole de 
første år, hvilket holdbilledet afslører, da det er 
taget i skolegården på Virums  nye skole fra 1920. 
I baggrunden vandtårnet, den gang Virums vartegn 
og for længst nedrevet. Bygningen til venstre om-
klædning op til gymnastiksalen. Til højre bygning 
med adminstration, klasseværelse og netop i den 
højre side i underetagen grødkælderen.  Problemet 
med banen på Virum skole var, at den holdt ikke 
mål. Så turnerinskampe kunne ikke spilles der og  i 
1929 flyttede klubben til Lundtofte skolens bane, 
der næsten havde de officielle mål og turnerings-
kampe  blev afviklet der. På foto sidder målmand 
Theodor Michaelsen med en pokal. Som vinder 
af B rækken Kreds 1 skulle klubben spille finale 
mod storebror Lyngby Boldklub vinder af kreds 2. 
Virum Boldklub vandt kammpen 5-2 og den første 
sølvpokal fandt sin plads i præmieskabet.  

VB første hold 1932 som kredsvinder i Nordre Birks B-række i 
en kamp mod Lyngby Boldklub 5-2. Den første pokal til klubbens 
pokalskab.  Forrest fra venstre Axel Michaelsen, Daniel Michaelsen, 
Svend Søderberg. I midten Svend ”Semper” Hansen, Ingo Carlson, 
Helge Hansen. Stående Benny Hansen, Viggo Sørensen, Laursen, 
Erik Rasmussen, Harry Bruhn.  Ukendt fotograf. Privat samling.

Men flytteriet forsatte, men nu nærmere på Virum, 
nemlig nu til Kongevejens skole bygget i 1937, 
hvor der var gode omklædningsfaciliteter og en 
bane , der opfyldte de krævede mål. De to sidelin-
jer skal også have samme længde og være mellem 

90 og 120 m I internationale kampe skal mållinjen 
imidlertid være mellem 64 og 75 m lange og sidelin-
jerne mellem 100 og 110 meter. Alle linjer skal være 
lige brede og må ikke overstige 12 cm.

Tv. Virum Boldklub 1931 i skolegården på Virum Skole. Nederst 
tv Axel Michaelsen, i midten målmand Daniels Michaelsen, Lars 
Cortsen. Midt for fra venstre Svend ”Semper” Hansen, Ingo Carls-
son, Børge Hansen. Bagerst Benny Hansen, Poul Andersen. Theodor 
Michaelsen, Harry Bruhn og Erik Rasmussen. Ukendt fotograf.  Privat 
samling. Th. Virum Boldklub på Lundtofte skolens bane, igen med 
Daniel Michaelsen som målmand. Ca. 1935. Ukendt fotograf.  Privat 
samling.

En flok brødre Theodor, Aksel, Daniel og Kaj med efternavnet 
Michaelsen og Poul Petersen (Poul Horn) var med til at stifte Virum 
Boldklub. Michaelsen brødrene voksede op på Virumvej 114/Virum-
gade 63. (Nedrevet). Ingo Carlson blev senere pedel på Virum skole. 
Ukendt fotograf. Privat samling.

Samtidig blev klubben medlem af Sjællands Bold-
spil-Union, og i slutningen af 1930’erne spillede 
holdet 2-3 sæsoner i  A-rækken Sjællands Bold-
spil-Union.. Virum Boldklub rykkede op i A-rækken 
igen i 1945 og spillede flere år i denne række, men 
rykkede ned i B-række igen.
I 1953 blev Virum Boldklub en del af den nystiftede 
Virum Sorgenfri Idrætsforening der bl.a. også havde 
håndbold, bordtennis og tennis på programmet, men 
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allerede året efter trådte klubben ud af idrætsfor-
eningen og fortsatte under det gamle navn, Virum 
Boldklub. 
   I 1957 indviedes Virum Stadion på græsareal 
oprindeligt hørende under Hummeltofteskolen 
bygget 1953, som siden da har været klubbens 
hjemmebane. I 1960 opførtes et klubhus, som i 
1971 blev udvidet til dets nuværende størrelse. 
I denne periode opholdt klubbens førstehold sig 
mest i serie 1 og 2.

Virum Boldklub 40-års jubilæum 18.4.1961Fra venstre: Poul 
Nielsen, Isenkræmmer Nicolaisen, formand Helge Bülow, Albert 
”Kuffert” Madsen, Johnny Jørgensen, Leif ”Post” Christensen og 
”ukendt”.  Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv. Foto ”Argus Foto” Poul 
Hansen. Hybenvej 97, Virum..

Jubilæumsskrift 1921-1996

I 1969 ændredes klubbens navn til Virum-Sorgenfri 
Boldklub. Fra 1970 damefodbold en del klubben, 
som en af de første i Danmark. Dameholdet tilhørte 
Danmarkseliten frem til begyndelsen af 1990’erne. 
Klubben har en stærk ungdomsafdeling, der siden 
1970 har vundet 20 Sjællandsmesterskaber og to 
Danmarksmesterskaber Til gengæld gik det knap så 
godt for herreholdet, der i slutningen af 1980’erne 
var nede at vende i serie 4. Siden blev skuden dog 
vendt, og i 1995 rykkede klubben for første gang op 
i Danmarksserien, hvor de igen rykkede op i 2015. I 
sæson 2020/21 spiller 1. holdet herre i Sjælland Bold-
spil-Unions serie 1.
   Hvordan 100-års fødselsdagen fejres, vides på 
nuværende tidspunkt ikke. Den meget anderledes tid 
vi lever i sætter begrænsninger. Et jubilæumsskrift er 
dog under udarbejdelse.
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Sportspladsen på Kaplevej 1949. Der høstes med selvbinder på de 
endnu ikke anlagte boldbaner i 1957, hvor Virum Boldklub til sidst 
fik deres hjemmebane og senere klubhus. Vejen i forgrunden er 
Boelvej og i baggrunden rækkehusene på Rosengaards vej. Manden 
på selvbinderen er gårdejer Folmer Emil Petersen (1904-1967), 
som sammen med sine to brødre ejede Den gule Gaard/Kærgården i 
Virumgade op til gadekæret. Et barnebarn Neel blev senere medlem 
af bestyrelsen. Foto Ernst Tønsberg.

Henstilling versus  
henstillen.
Det danske sprog er underfuldt
af Ole Fendt

På Virum Gymnasiums område observerede jeg 
dette skilt:

Jeg tænkte, at man burde beherske det danske 
sprog bedre på en dansk læreanstalt. Oprindeligt 
betyder ordet henstilling, efter min mening, en 
form for irettesættelse af en person, eller en høflig 
anmodning til nogen.

For en sikkerheds skyld så jeg efter, i en nyere 
dansk ordbog og konstaterede at både henstillen og 
henstilling i dag er en korrekt formulering i dette 
tilfælde.

Jeg vil alligevel komme med denne HENSTIL-
LING til alle ejere af vildfarne cykler på området: 

Skraldespanden er ude

   Lyngby-Taarbæk Forsyning, har den seneste tid 
sat nye grønne containere op ved alle husstande i 
villaer og rækkehuse. 
Husk at det gamle skraldestativ skal sættes ud til 
vejen til afhentning fra den  6. april. 
For ikke at skæmme alle vejen i området opfordres 
alle til at vente med at sætte stativerne ud før 2. 
påskedag.
Det ser ikke kønt ud hvis alle veje bliver dekoreret 
med gamle skraldespande hele påsken.

Lad det gamle stativ blive i haven

Husk at sætte skrtaldespanden ud tilo 
vejen senest den 6. april, men helst ikke 
for længe før..
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Nu er der grøde i luften på Friland
Erantisser, vintergækker kigger allerede frem
Af Thomas Leo Hansen

Ikke langt fra Den fynske S medje finder man dette hus, hvis man er på 
vej til andelsafdelingen, den med Brugsen og snedkeriet, huset ligger på 
højre hånd. Alle gangstier er mesterligt anlagt.

Tvillingegård fra Göinge. Dette foto viser tydeligt de nye kragetræ-
er på hele bygningen. Den er omtrent hundrede meter lang. Foran 
langsiden finder man naturlegepladsen, her er der kommet ekstra 
faciliteter.

Her er et kig mod sydvest. Til højre Stenstrup med kultiveret kålhave 
og revet gårdsplads. Til venstre Den fynske Smedje og i midten går-
den fra Lundager. Stubben i forgrunden er god til at vise årringe.

   Og snart kommer også anemoner. De titter frem 
og danner hele duge, så det ser ud som om, at 
naturen er ved at dække op i begejstring med hvide 
damaskduge. Måske dukker der også nogle af de 
blå anemoner op, men det er trods alt først lidt sene-
re. De plejer at melde sin ankomst en måned senere 
end de hvide; men så er der også noget at glæde sig 

til, når den tid kommer.
   I vores boligområde findes denne naturoase, 
Frilandsmuseet, der åbnede allerede den tyvende 
marts. 
   Jeg var derude, for at se hvordan alt stod til, … 
om alt er ved det gamle.
   Og det var det … alt ved det gamle, husene, går-
dene, de tre møller, den gamle brugs fra Stadager 
på Falster og snedkerværkstedet fra Borre, der 
ligger på Møn.

   Selv fuglene kvidrede og ænder plaskede i vandet 
nede ved Herregården. Der var et liv af en anden 
verden. Og tak for det. Jeg mærkede solens varme på 
ryggen, mens jeg skridtede godt ud, og det varmede 
at se naturen i sin reneste form. Husene knejsede 
med den ynde, der kommer af ægthed og autentisitet.

Husene er lukkede …
… i disse tider er der endnu ikke åbnet for de enkel-
te huse, og det er måske ikke så værst endda. Man 
kan kigge ind ad vinduerne og lade fantasien flyve 
og folde sig ud. Man kan prøve at forestille sig et 
scenarie med de hovedpersoner, man selv vælger, 
og handlingen er man helt herre over. Det kan der 
komme ganske meget sjov ud af. Selv har jeg fornø-
jet mig meget på den måde.

Er der nyt at se
   Midt i alt det ældre er der også nyt at se. Mest 
restaureringer og vedligeholdelse, men også nyska-
belser. 
   Jeg var gået ned forbi Stenstrup og videre for-
bi den store træstub, hvor tidligere et prægtigt træ 
tronede med et kig ned til Den fynske Smedje og 
dammen. Her kommer jeg til en lade vist fra Als og 
så ser jeg, hvor fint der er blevet ved  husmandshu-
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Badstuen fra Småland, her er der fældet og ryddet, og det gør, at man 
lettere kan komme til stedet. 

Aktiviteter omkring kiosken. Der er gang i den med flere brancher 
involveret. Det er sikkert færdigt inden længe. Indtil da kan man 
forkæles nede på plænen ved Ostenfeld.

I baggrunden Pebringe og fremme i billedet Landarbejderhuset fra Englerup. I mellem de to bygninger er der et skønt rekreativt område. Lige 
nu med erantis og store vintergækker.

set helt nye gangstier. Vender jeg mig om og kigger 
over mod Tvillingegården fra Göinge fra Skåne, ser 
jeg de helt friske kragetræer oppe på tagryggen, og 
der også kælet for naturlegepladsen i det store grøn-
ne område, der vender væk fra Tvillingegården.
   På den anden side af den store gård med kragetræ-
er, finder jeg den lille badstue fra Småland, også her 
er der ryddet, så den træder tydeligt frem. Længere 

fremme passerer jeg gården fra Pebringe. Det er 
stadige den skæveste gård på hele museet. Så kom-
mer der et grønt område med træer og mange vin-
tergækker. Her er der også trimmet, så området står 
friskt og imødekommende. Jeg går forbi det næste 
hus Landhåndværkerhuset. Det kaldes vist også 
hjulmagerens hus; og så er jeg oppe ved kiosken, 
hvor der er en heftig aktivitet. Håndværkerne, og 
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Når man kommer ind gennem hovedindgangen ser man dette hus som 
nummer to på højre hånd. Her kan man følge med i byggeriet af et 
naturhegn.

Imellem det næsten færdige Bagehus og Stenstrup finder vi 
lidt tilbagetrukket, det som folk blandt andet kalder, de tre 
garager. Tiden vil vise, hvad der kommer her.

Et hurtigt kig ind i den midlertidige kiosk på plænen ved Ostenfeld. 
Her mødte jeg mindst to klasser med meget søde elever i kø efter 
pølser og peanuts. Nederst til venstre ses lidt af en af pigernes hue. 
Eleverne kommer fra Vesterbro Ny Skole. Og kvinderne i vognen er 
Amalie Svarre og Frederikke Lund.

Her kommer så et foto af begyndelsen af ovnen i Bagehuset. Det blæste 
meget og der var lidt mørkt. Men kan godt mærke  og fornemme kvali-
teten i hele byggeriet.

der var mange, er ved at istandsætte kiosken. Der bli-
ver noget at glæde sig til. Indtil det står helt færdigt, 
og der går nok ikke så længe, må man mæske sig nede 
på det grønne græs ved Ostenfeld lige ved siden af.

Tilbage til området ved Stenstrup
   Husmandshuset fra Dannemare er ved at få et nyt 
hegn op mod lege- tumlepladsen. De er ikke kom-
met så langt, så det giver mulighed for at følge med i 
projektet.
    Ned mod smeden og dammen kommer man forbi 
Bagehuset fra Als. Det er der mange der har fulgt med 
i lige fra første flise. Det blæste ganske friskt den dag, 
så presenningen blæste godt op og åbenbarede et kig 
indtil den håndmurede ovn. En rigtig nyttig nyhed på 
museet. Kigger man skråt ned mod Stenstrup opdager 
man syv døre for noget der ligner et kommende skur. 
Folk omkring diskuterede ivrigt hvad det kunne være: 
hestestand for føl, eller syv das’er på stribe, det  tror 
jeg nu ikke på, men en frøken fra Farum konstaterede 
knastørt, at det mest lignede tre mindre garager. Sva-
ret blæser i brisen. Vender man om og bevæger sig op 
mod udgangen møder man påskelammet lige født og 
ikke større end tobak for en skilling. Næsten oppe ved 
indgangen bemærker jeg, at der er godt gang i renove-
ringen af museumsforretningen. Det bliver interessant 
at se resultatet. Nede ved dammen ser jeg dæleme 
ænderne svømme i kortege, mens gæve gråbrogede 
gæs stoltserer foran smedjen.
Vi ses derude.
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Mæ… siger det lille lam. Museet har her lige før påske fået sig sit 

eget påskelam. Her sammen med formodentlig moderfåret.
Igen påskelammet. Det er ganske lille, men ifølge lamme-
eksperter vokser små lam hurtigt.

En vandring på caminoen
v/Ib Larsen & Eli Lykke

To modne pilgrimme
   Vi er to 70++ ere som mødtes for 10 år siden på 
en vandretur, og - vi har stadig vandrestøvlerne på.  
Vi har vandret 2.200 km på de europæiske Camino-
er, vi har sovet i 294 forskellige senge på herberger, 
klostre, en kirke og mange gange hos private. Vi 
har mødt mennesker fra det meste af verden. At 
vandre på Caminoerne giver ro i sindet, vi går ikke 
for at sætte rekorder, vi skal ikke nå noget.

Den 6. maj:
   Lørdagen efter foredraget inviteres I med på en 
vandretur fra Værløse til Ballerup ad den danske 
pilgrimsrute, vi holder et roligt tempo og masser af 
pauser, vi slutter med kaffe i Pilgrimshuset.
En sprudlende festlig fortælling, du ikke må gå glip 
af.

Foredraget foregår: tirsdag den 6. maj 2021 kl. 
17.30 - 20.00, Frilandsmuseets Restaurant, Konge-
vejen 100, 2800 Kg. Lyngby

Billetter købes via www.birgithald.com - pris kr. 
260,00 kr incl. let anretning, vand samt lotteri med 
attraktive præmier.
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Kommunalvalg i november 
følg kandidaterne her i avisen

Et stærkt civilsamfund og de nære fællesskaber 
skal give plads til børnefamilierne...
Af Claus Bøgh Svenningsen, Nye Borgerlige

   Vi skal styrke civilsamfundet og de initiativer der kommer fra de nære fæl-
lesskaber. Hjemmepasning og nye private tilbud, kan være med til at sikre flere 
daginstitutioner og børnehavepladser til byens børn. Lokale ildsjæle skal have de 
bedste betingelser for, at oprette nye private pasningstilbud. Det kan eksempel-
vis være i en stor villa ala den som huser Privat Skovbørnehaven Mariehønen på 
Grønnevej i Virum. 

    Vi bør generelt gøre mere for at komme af med tidsrøvende regler og bureaukrati. Friheden skal tilbage til de men-
nesker, der har ansvaret for omsorgen af børnene. Mere frihed til den enkelte daginstitution vil give mere kvalitet og 
pædagogisk faglighed. Det vil både medarbejdere, børn og forældre have glæde af.
    Den enkelte familie skal også i højere grad have frihed til selv, at vælge hvad der er bedst for netop deres barn. Vi 
i Nye Borgerlige siger derfor, at pengene skal følge det enkelte barn. For Nye Borgerlige betyder det ingenting, om et 
barn går i en privat eller offentlig institution, dagpleje eller bliver passet hjemme af sine egne forældre. Det handler 
om barnets trivsel og familiernes behov. 
    Familier er forskellige og har forskellige behov. Det skal vi være opmærksomme på. En anden god idé kunne derfor 
være, at Lyngby-Taarbæk anmoder om at blive en frikommune på børneområdet. Som frikommune vil småbørnsfor-
ældre få bedre mulighed for selv at passe deres børn.
   Børnefamilierne bør kunne beholde det beløb, som Lyngby-Taarbæk kommune normalt afsætter til en instituti-
onsplads, såfremt forældrene vælger, at passe deres barn hjemme. Dette kunne ske ved, at der indføres et fradrag til 
forældrene, modsvarende den kommunale udgift til en institutionsplads. 
   Den mulighed tror jeg mange forældre vil vælge. De første leveår i et barns liv er de vigtigste og jeg er sikker på, at 
mange forældre vil have det bedst med selv, at tage ansvar for barnets udvikling – men uden et fradrag er det en øko-
nomisk umulighed for de fleste forældre.
   I forbindelse med udfordringen med manglende institutionspladser, så vi jeg gerne fremhæve at vi i Nye Borgerlige, 
ikke ønsker at der bliver presset flere borgere ind i kommunen. Vi betragter kommunen, som værende fuldt udbygget. 
Vi har ikke brug for mere boligbyggeri. Det vigtigste for os, er vi skaber en velfungerende og velholdt kommune for 
de mennesker som allerede bor her. Det er dem kommunalbestyrelsen er valgt til at repræsenterer. Det vil jeg kæmpe 
for.

   Virum-Sorgenfri Avis har bedt de enkelte partier 
tage stilling til 3 forskellige spørgsmål der specielt 
vedrører Virum og Sorgenfri: 
De første 4 politikere har svaret på spørgsmålet om 
hvorvidt man fremadrettet vil sikre at der bliver til-
ført flere institutionspladser i Virum og Sorgenfri. 
Partiernes svar kommer på i den rækkefølge vi 
modtager dem - vi har plads til 4 svar i hver udga-
ve.
   I denne udgave har vi givet plads til Nye Borger-
lige, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og 
Socialistisk Folkeparti. 
De næste 4 indlæg bliver præsenteret i avisen den 
16. april.

Ønsker du at debattere på indslagene, er du altid 
velkommen på avisens facebookside med dine kom-
mentarer - men husk en god tone 
Facebooksiden finder du her: 

Af Hans-Jørgen Bundgaard
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   I øjeblikket er der et stort pres på daginstitutionerne i Virum/Sorgenfri. For 5 år 
siden stod distriktet i en helt anden situation, hvor der manglede børn, mange børn. 
Børnetallet stiger og falder og det er ikke nødvendigvis det samme mønster i hele 
kommunen. Vi forsøger, at forudsige udviklingen i børnetallet, men det er svært. 
Vi kan ikke forudsige ind-og udflytning og ej heller fødselstallet, men vi kender 
til gengæld alderen på de børn, som bor i kommunen og laver prognoser på det 

Giv plads til ildsjæle og det private initiativ og få 
et hav af forskellige pasningstilbud 

   Vi sikrer tilstrækkelig med institutionspladser i fremtiden ved at løsne det of-
fentliges greb om børnepasningen. For i dag har kommunen stort set monopol på 
børnepasningen, da de styrer anlæg af nye kommunale daginstitutioner, ventelister, 
serviceniveauet mv. Dette med undtagelse af en lille andel private pasningstilbud. 
Desværre har regeringen og dens støttepartier besluttet at private institutioner, 
som ofte skiller sig ud ved at kunne noget andet, fx være skovbørnehaver, kristne, 
steiner eller finde sted i private hjem og gårde, nu skal være fortid. De har nemlig 

grundlag. Derfor er der en indbygget fleksibilitet, som bevirker, at man kan få tilbudt daginstitutionspladser også i 
andre distrikter, som har ledige pladser. Det er herefter muligt at rykke tilbage til distriktet senere, når der bliver plads, 
særligt omkring 1. maj, hvor de store børn skal videre i skole.
   Vi har besluttet at bygge tre nye daginsitutioner med produktionskøkkener i de distrikter, som har det største behov. 
Vi starter med en ny i Lundtofte, men der bliver også bygget nyt i Virum, dog ligger placeringen endnu ikke fast. 
Desuden har vi vedtaget at renovere de eksisterende institutioner og har åbnet mulighed for at udvide dem og opgra-
dere en lang række køkkener. Derfor har Børnehuset Pilen, afd. Grøftekanten på Virumgårdsvej f.eks efter en nylig 
ombygning plads til flere børn og legepladsen såvel i afd. Grøftekanten, som i afd. Valmuen står foran en tiltrængt 
opgradering.

forbudt oprettelsen af nye private institutioner og gjort det økonomisk umuligt at drive en sund lille forretning i de nu-
værende, bl.a. ved at gøre det ulovligt at trække overskud ud. Samme korstog mod det frie initiativ så vi imod privat- 
og friskolerne. 
   Jeg vil gerne den anden vej, hvor borgerne kan vælge imellem en palette af tilbud. Min vej kræver, at loven om 
forbud mod at oprette og drive privat daginstitutioner og pasningstilbud ændres. Alternativt skal Lyngby-Taarbæk 
fritages fra statslige regler via en frikommune-status.
Der er i mellemtiden også andre håndtag af skrue på. Ledere og forældrebestyrelser i de kommunale tilbud, som jeg 
selv benytter et af til min datter, skal have større beslutningskraft. Som repræsentant i forældrebestyrelsen oplever 
jeg nemlig, at vi har ret begrænset indflydelse på centrale forhold som fx madordning og rengøring, da hovedparten 
besluttes i forvaltningen.  
   Endelig ser jeg en stor mulighed i hjemmepasningsordninger. At aflevere sin 10 måneder gamle baby i daginstitution 
er hjerteskærende for såvel barn som forældre, men for de fleste desværre en nødvendighed i en kommune som vores, 
hvor skattetrykket og boligomkostningerne gør det påkrævet for begge forældre at arbejde. Jeg ønsker at indføre et 
skattefradrag til de familier, hvor den ene forældre hjemmepasser i en periode, svarende til en dagpengesats. 
For at opsummere. Vi skaber tilstrækkelig med pasningsmuligheder ved at gøre op med det kommunale monopol, lade 
private initiativer blomstre og give mulighed for hjemmepasning. 
   For mig er det indlysende, at flere forskellige tilbud er bedre end én type fastsat af kommunen fra centralt hold. En 
smuk blanding af private pasningstilbud, med hver deres speciale, dagplejemødre, hjemmepasning samt kommunale 
institutioner, der har maximal selvbestemmelse og hvor forældre og ledere har et større handlerum end i dag. Det er 
min vision for pasningsområdet i Virum-Sorgenfri samt hele Lyngby-Taarbæk kommune. 

Konservativt Folkepartis holdning til for få institu-
tionspladser  i Virum-Sorgenfri 
af Marin Vendel Nielsen

af Louise Siv Ebbesen, Liberal Alliance
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   SF kæmper for flere pædagoger og institutionspladser i Virum og 
Sorgenfri
   Der vil mangle pladser i børnehaver og vuggestuer i de kommende 
år her i kommunen. Det er dog langt fra den eneste udfordring i vores 
daginstitutioner. Derfor kæmper vi i SF for minimumsnormeringer i 
institutionerne, bedre vedligehold af legepladser og børnehuse, og at der 
bygges nye institutioner. 
   Det vigtigste i en børnehave eller vuggestue er nu engang de voksne. 
Derfor skal vi sikre mere tid til børnene. Vi har så meget dygtigt pæda-
gogisk personale her i kommunen, som alt for ofte står alene med store 
børnegrupper. Står man med 10 børn, har man ikke tid til det enkelte 
barn, man kan alene lave brandslukning. Det er hverken tilfredsstillende 

SF kæmper for flere pædagoger og institutionspladser 
i Virum og Sorgenfri
Af Sigurd Agersnap, Socialistisk Folkeparti

for den enkelte pædagog, for forældre eller for os som kommune. Derfor arbejder vi i SF for, at sikre mere 
tid til det enkelte barn ved at indføre minimumsnormeringer i alle kommunens institutioner. 
Men der skal også bygges nye dagtilbud i Virum og Sorgenfri. Vi har i kommunalbestyrelsen afsat 300 mio. 
over de næste år til nye dagtilbud. I SF mener vi, at det skal ske med udgangspunkt i børnene, så vi bygger 
institutioner, hvor der bliver skabt små rum og oaser, som passer til børnenes leg. Vi tror på, at man skal 
indrette institutionerne ud fra et børneperspektiv, så legen kommer i centrum både ude og inde. 
Legen skal også i centrum, når vi opretter nye naturbørnehaver. Naturgrupper er efterspurgt af forældre og 
personale, og sikrer vi nok pædagogisk personale, så kan vi også lave gode udendørs børnehavetilbud, som 
kan noget andet, end de tilbud vi har i dag.
   Der skal bygges nyt, men i kommunen har vi ikke været gode nok til at vedligeholde og renovere de ek-
sisterende dagtilbud. Lige nu står der 550 mio. kr. og samler støv på kommunens bankkonto. Det er penge, 
som skal ud og arbejde for borgerne og ikke mindst børnene. Mange af kommunens daginstitutioner trænger 
til en kærlig hånd, og tager man en tur rundt på legepladserne på børnehaver og vuggestuer i Virum og Sor-
genfri, vil mange få et chok. Der er behov for at løfte kvaliteten af legepladser og bygninger i kommunen. 
Forholdene for børnene skal i fokus, og I SF er vi klar til at tale de mindstes sag. Der skal mere pædagogisk 
personale, flere nye institutioner og bedre vedligehold af legepladser og bygninger. 



af Hans-Jørgen Bundgaard
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   Mange har måske bemærket at man vil flytte 
hestefoldene fra den nuværende placering til en 
placering tættere på Virum

   Det sker med baggrund i den aftale som vores 
nye bilmuseum på Kongevejen har indgået med 
Frederiksdal Slot.

   Af fredningshensyn, har man valgt at placere 
banen så langt væk fra Furesøen som muligt - men 
har sammen med kommunen valgt at der bygges 
en støjvold op til de nærmeste beboere, så støjen 
bliver minimal ved løbene.

Racerbane for gamle biler, etableres på markerne i  
Virum.

   Banen bliver udelukkende lavet på grus, og det vil 
kun være ældre veteranbiler der får lov at køre på 
banen.

   Læbene vil blive afholdt ca 4-6 gange om året 
og uden for denne periode vil der blive offentlig 
adgang til banerne.

   Tilskuerne vil af hensyn til trafikken i området 
blive begrænset til 3000.
   I den forbindelse har vi spurgt direktøren i det 
nye selskab  Classic Race Virum, Peter Hjulager 
om hvordan man læser de trafikale problemer.
Peter Hjulager mener ikke det er et problem for 
der er god mulighed for offentlig trafik og i øv-
rigt har han lavet en aftale med Lyngby Taarbæk 
Kommune om at få tilladelse til at bruge kant-
stensparkering på både Hummeltoftevej og Frede-
riksdalsvej de få dage om året løben finder sted.

Vi har skraveret det område hvor der etableres en væddebsbane.

Det er kun gamlke vetaranracerbiler der koimmer til at køre 
på den nye bane.

Læs mere om de nye planer på side 34

Ny skoleleder på Hummeltofteskolen

   Hummeltofteskolen skal have ny skoleleder.  Efter 
en årrække på posten valgte Bente Kjægx at gå på 
pension her før påske. 
Den nhye skoleleder der starter 1. april er velkendt på 
skolen da man har valgt at søge i egne rækker.
Det betyder at den hidtidige viceskoleleder Dorte 
Wilms er blevet ansat som skoleinspektør. 
 
   I en meddelelse til lærere og elevr skriver Dorte 
Wilms: 
  ” Jeg er meget glad og stolt over at være udnævnt 

som skoleleder på Hummeltofteskolen. Jeg glæder 
mig til at tage fat i arbejdet fra den 1. april. Jeg 
ser frem til hver dag at møde ind på skolen for 
sammen med jer alle at skabe en god og lærerig 
hverdag samt fastholde og videreudvikle Hummel-
tofteskolens værdier. Jeg bor i Allerød med min 
mand og har to voksne døtre. Vores familie er alle 
optaget af at skabe gode vilkår for børn og famili-
er, som lærere og psykolog.
 

af Hans-Jørgen Bundgaard
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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

Walk and Talk 
Onsdag d. 7. april arrangerer sognepræst Inge 
Nelson som noget helt nyt hyggelige gåture, 
hvor alle, der har lyst til at komme ud i naturen 
og få noget motion, er velkomne. Imens kan 
deltagerne tale om stort og småt og nyde en 
gåtur i selskab med andre. Deltagerne mødes 
foran kirken kl. 11.00 og går ca. en times tid.
Tilmelding til Inge Nelson på tlf. 24424768 
eller INP@km.dk
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Mange der færdes i Furesøkvarteret har sikkert 
bemærket, at der er kommet liv i den gamle 
købmandsgaard på Parcelvej i Virum.

Holte Midtpunkt har været nedlukket siden jul, 
og når det ikke er muligt at holde åbent i sin 
butik må man tænke alternativt.

Anja Vallentiner der til daglig driver butikken 
The Valley i Holte midtpunkt, lejede lokalerne 
på Parcelvej og etablerede et midlertidigt salg af 
sit børnetøj i Virum.

Ny børnetøjsbutik i Virum

Den 13. august ser det ud til at Anja igen kan 
åbne sin butik i Holte, men indtil da, sælger hun 
sit tøj fra. Parcelvej 95.

Anja fortæller at salget er gået rimelig godt,  
trods en placering lidt udenfor det hun er vant til 
- det er faktisk gået så godt, så Anja overvejer at 
fortsætte butikken, også efter hun er åbnet igen i 
Holte Midtpunkt.
Forretningen har ikke åbent i påsken men åbner 
igen tirsdag efter påske- Åbningstiderne er hver-
dag fra 11-18 - også søndag.

Anja  ser absolut muligheder i at blive i Virum på læn-
gere sigt, dog med begrænset åbningstid og måske med 
en lille udvidelse med salg af f.eks. is og kaffe - men  nu 
må vi se tiden an.

Her finder du alt om kirkernes program for påsken

Anja Vallentiner.

af Hans-Jørgen Bundgaard
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    Har du eller din pårørende udfordringer med at 
bestille en tid til vaccination mod COVID-19 eller 
transporten til og fra vaccinationsstedet? Så står 
Lyngby-Taarbæk Kommune klar til at hjælpe.
Tilbuddet gælder udelukkende jer, der tilhører 
målgruppe 2, 3 eller 7 i Sundhedsstyrelsens Vac-
cinationsprogram:
       • Målgruppe 2: Personer på 65 år eller over, 
          som modtager både personlig pleje og prak 
          tisk hjælp
       • Målgruppe 3: Personer på 85 år eller over
       • Målgruppe 7: personer på 80 år eller der 
         over

Bestilling af vaccination
Ring til Borgerservice, hvis der er behov for hjælp 
til at bestille tid til vaccination. Borgerservice 
giver derefter Region Hovedstaden besked om 
at kontakte dig eller din pårørende telefonisk for 
bestilling af tid.

Vaccination – få hjælp til at bestille tid og transport
Lyngby-Taarbæk Kommune hjælper til

Bestilling af vaccination og transport
   Hvis der er behov for både bestilling af tid til vacci-
nation og transport til og fra vaccinationsstedet, skal 
Borgerservice også kontaktes.
   Det er nødvendigt, at vaccinationstidspunktet bliver 
koordineret med ledige transporttider i ældreområdets 
busser, så man kan ikke udelukkende bestille trans-
port.
Kontakt Borgerservice - 45 97 30 00
 • Man-ons: 09.00-15.30
 • Tors: 09.00-18.00
 • Fre: 09.00-13.30
Borgerservice tager imod besked
   Det er ikke Borgerservice, der kan tildele vaccina-
tionstider og bestille kørsel, men de kan tage imod 
besked og formidle videre, så du bliver kontaktet 
telefonisk af den rette myndighed.
Er du ikke i målgruppe 2, 3 eller 7
Hvis du ikke tilhører målgruppe 2, 3 eller 7, skal du 
fortsat vente på, at du får en besked om mulighed for 
vaccination via e-Boks, brev eller arbejdsgiver.

   Heidi Hørdum Nielsen kunne lørdag den 20. 
marts donere seks mobiltelefoner og en IPad til 
den frivillige organisation ”Hjælp din næste”, der 
støtter hjemløse.  

   Heidi havde samlet telefonerne ind via Face-
bookgruppen Virum/Sorgenfri By - Vi hjælper 
hinanden! Hun havde stillet en kasse frem på sin 

bopæl på Fre-
deriksdalsvej, 
hvor alle kunne 
lægge deres
brugte telefo-
ner, og det var 
der mange der 
gjorde!

Samlede mobiler til hjemløse Stor succes for Mille i Irma

   Forrige nr. kunne vi fortælle om Mille der skulle 
præsentere. Hun havde valgt True Gum som hendes 
prjekt og en stor stand prydede forretningen i 14 dage. 
Denne udstilling var en del af hendes afslutnings-
projekt - og der var stor interesse om dette veganske 
tyggegummi. 
   Mille bliver færdiguddannet som butiksassistent 
inden sommerferien men har kontarkt med Irma i Sor-
genfri frem til 31. august hvor hun flytter til en butik 
nærmere sin bopæl på Amager.

af Kim Engelbrechtsen af Hans-Jørgen Bundgaard
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af Birgit Trillingsgaard

   Palmesøndag var kedelig og trist i vejret, og der var 
meldt heldagsregn i vejrudsigten. Det er ikke noget, vi 
bryder os særlig meget om, Mor og jeg, så derfor tog 
vi sammen en hurtig beslutning, vi kørte til København 
tidlig formiddag, hvor himlens sluser endnu ikke havde 
åbnet sig, og så kunne vi gå en dejlig tur inde ved 
Kastellet, Den Engelske Kirke og Gefion springvandet. 
Der havde jeg aldrig været, så det kunne jo bidrage til 
min kulturelle opdragelse i at færdes korrekt, holde 
afstand og omgås kulturen med de regler, der nu er 
udstukket – mente Mor. 

   Nu vil jeg så også lige sige, at det ikke kun var for 
min kulturelle opdragelses skyld, at vi valgte Kastellet, 
det var lige så meget for, at Mor skulle forberede et 
travearrangement med sit gymnastikhold, der på volden 
og i området omkring, og hun havde brug for research 
på træfpunkter, gåtider og ikke mindst mulighed for 
parkering, for hun har nurset gymnastikholdet lidt 
ekstra her i Corona tiden, da alle travearrangementer 
slutter i nærheden af bilen, hvor hun har medbragt var-
me drikke og hjemmebag. De nyder det, alle damerne, 
har jeg set på afstand, for jeg bliver jo ikke inviteret 
ind i deres verden,  og godt det samme, for de snakker 
virkelig meget !!!!!  

   Det var ret koldt, men vi gik en tur op omkring 
Gefion springvandet, og jeg siger jer, der var godt 
nok lagt mange hilsener fra alle de skønne køben-
havnerhunde, der til daglig går tur i dette område, 
- nej, nej ikke sådan nogle puh-ha hilsener, men 
dejlige usynlige, men meget velduftende hilsener, 
så jeg insisterede på at få tid til at ”læse” dem, 
jeg mener lige for lige, når vi nu snakker kultur, 
Mor og jeg.  Da jeg endelig var færdig med at 
”læse”, stod Mor og kiggede ud over en mur, så 
jeg forlangte at blive løftet op, så jeg også kunne 
se noget, og hvad var det så vi så? Det yndigste 
svanepar, der havde bygget rede i sivene lige 
neden for ved bredden, og en meter længere væk 
lå en blitzhønemor på æg allerede. Så sagde Mor: 
Nu er det forår, lille Lexi og gav mig et kram og 
et næsekys.

   Vi fortsatte vores gåtur en times tid mere indtil 
himlen fik en betænkelig farve, så fandt vi tilbage 
til bilen, opgaverne var løst, og vi kørte tilbage til 
vores lille soveby Virum, for at hygge os inden 
døre resten af dagen.

Lexi på vej til Gefion springvandet.

Lexi kigger på svanerne.

Svanepar bygger rede ved Kastellet.
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Så blev der pløjet

   Det var et betagende syn, da markerne i Sorgenfri 
– fra Solgården og helt ned mod Furesøen – blev 
pløjet for et par uger siden. De flotte, store maski-
ner, der blev trukket af traktorer og kørte frem og 
tilbage med stor præcision, råbte nærmest på at 
blive fotograferet. Her er et udpluk af nogle af de 
billeder, jeg tog - og til sammenligning to fotos, der 
viser, hvordan det blev grebet an i gamle dage. På 
redaktion diskuterede vi længe, om markerne nu 
blev harvet eller pløjet, men efter lidt research og 
Googlesøgning nåede vi frem til, at der var tale om 
at pløje – ikke harve. Og i sidste uge lykkedes det 
mig at tage et billede af en traktor med harve. Og 
jeg tør godt vove denne konklusion: Først pløjes 
jorden, så finkæmmes den med en harve, og så 
bliver der sået. 

   Ja, ja. Selvom vi bor i nærheden af markerne, er 
vi nok alle mest bymennesker. Men dejligt er det, at 
der i Virum-Sorgenfri bliver sået og dyrket afgrø-
der. Det er ikke alle byer forundt. Apropos det med 
afgrøder: Hvad er det mon, der bliver sået? Ved 
indgangen til Frederiksdals Rideskole står 20 store 
sække med såsæd – og med lidt god vilje og et par 
stærke briller på kan man skimte, at der står ”Alm 
Havre” i feltet nederst til venstre. Dette bekræftes 
af et nærfoto, jeg tog ned i en af sækkene. Der lå 
noget, der grangiveligt godt kan minde om havre. 
Jeg mener også at kunne huske, at der bliver plantet 

rasp på markerne, hvilket jo er en gul fryd for øjet at 
se på.
   I øvrigt har min gode kollega, Ruth Jacobsen, 
gjort mig opmærksom på, at der er landbrugspligt 
på området, så fredning og landbrugspligt sikrer, at 
vi har dette dejlige område tæt på. Og at man i 2016 
overgik til ren økologi, samt at der har været dyrket 
alt fra hvede, raps, hestebønner, havre (og brak)

   Jeg prøver til næste nummer af avisen at få nogen 
fra Frederiksdal Slot, der ejer markerne, til at kom-
me med en mere præcis beskrivelse af de kommende 
afgrøder på markerne.

Mågerne mæskede sig i regnorme, da jorden blev pløjet

Traktor med harve og måger foran Solgården.

20 sække med såsæd (havre) stod 
parat ved Frederiksdals Rideskole 
i sidste uge.
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Rapsmark set fra Virum Vandvej.

Før i tiden var der ikke kuh landbrug på markerne ved 
Frederiksdal. 
På billederne nedenfor ser du hvordan der blev høstet 
i et oimråde vi alle kender fra Virum, tæt på centrum 
 
Tempoet var anderledes, da man brugte heste og man-
power (eller rettere: woman power)

Landbrugsmaskiner udfor Helleholm på Grønnevej.

Der høstes kartofler i det nuværende ”Geelshaven”.
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Læsernes indsendte billeder fra vort skønne område
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Rubrikannoncer
 

Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncer
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Kære læser
Har du læst om 
etablering af en 
ny racerbane 
på markerne i 
Virum. Så skal 
vi hermed gøre 
opmærksom på 
at avisen udkom-
mer 1. april. 

 
 

Virum-Sorgenfri avis  
udkommer også i Holte

   Virum-Sorgenfri Avis har rigtig mange læsere 
i Holte. Det er vi naturligvis glade for, en del af 
Holte støder jo også op til Virum og mange af 
Virums kunder kommer fra Holte.
Forleden blev jeg kontaktet af en beboer fra Vej-
lesøparken som foreslog vi startede en redaktion 
i Holte.
Der måtte jeg fortælle ham at det nok ikke kom 
på tale, men hvis der er stof fra Holte som er 
interessant for vore læsere, tager vi det naturlig-

vis med.
Vi synes at hele ideen med vores lokal avis er at den 
er lokal, og der har vi nogle geografiske afgrænsnin-
ger. 
   Vi har f.eks. forfatteren Henrik Høyer-Hansen som 
aktivt deltager i avisen med sit skriveri omkring Pyt 
- Henrik bor i Holte men er meget aktiv i Virum og 
Sorgenfri, derfor har vi ikke noget imod at involvere 
ham i avisen.
   Henrik udgiver i øvrigt en ny pyt bog den 21. april, 
men det skriver vi mere om i næste udgave af avisen.

Af Hans-Jørgen Bundgaard
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