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En underlig udgravning?-  
- side 8-9

Med Kron-
prinsesse 
Margrethe og 
Prins Henrik 
i Grønland
Dronning Margrethe har fød-
selsdag idag, 16. april, og i den 
forbindelse fortæller vor faste 
historiske redaktør, Niels-Kri-
stian Petersen, om sin oplevel-
se i Grønland i 1971 sammen 
med det kommende tronfølge-
par. 
 - læs  artiklen på side 14.

Foto: Niels-Kristian Umelik Petersen
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Hans-Jørgen Bundgaard.

Nyd det gode vejr

   Med en vinter bag os, med et koldt og kedeligt vejr, ven-
der vi nu øjnene fremad og ser hen på et forår og en som-
mer som forhåbentlig bliver varm og dejlig, og som forhå-
bentlig gør, at vi igen kan begynde at leve et normalt liv.
Inden længe, er stort set alle forretninger, klinikker, frisø-
rer, restauranter åbne igen, og vi kan forhåbentlig sidde og 
nyde en god kop kaffe, en is eller en kold øl ude i solen.
Som vi har understreget mange gange, føler vi, at det er 
vigtigt, at vi tænker lokalt, når vi handler – også når det 
gælder restaurationsbesøg.
   Der er masser af muligheder i vort nærområde – lad os 
benytte dem, så vi også har dem i vores nærhed, når krisen 
er forbi.
   Skovene er begyndt at blive grønne, skovbunden vrimler 
med anemoner og i haver og på altaner pibler det frem.
En af avisen frivillige journalister Jan Carlson har lavet en 

rigtig lokal forårsfilm som vi præsenterer 
her i avisen. Læser du onlineavisen kan du 
blot trykke på denne artikel og du vil finde 
filmen, men er du til den trykte udgave så 
kan du finde filmen ved brug af ´QR-ko-

den.
   Avisen bliver jo mere og mere interaktiv, så husk at 
benytte disse muligheder. De fleste af avisens artikler fører 

online direkte til det 
artiklen drejer sig 
om, og til læsere af 
den trykte avis kan de 
QR-koder der er rundt 
i avisen benyttes.
Nu ikke mere teknisk 
snak.
Redaktionen ønsker 
alle de lokale der åb-
ner nu, held og lykke 
og alle andre et rigtig 
godt forår.
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   Tirsdag morgen havde jeg en enestående mulighed 
for at træffe seks unge gymnasieelever, deres mentor, 
gymnasielærer Niels Frederiksen og skolens rektor, 
Mette Kynemund.

   De unge har nu arbejdet sig frem til finalen i en 
projektkonkurrence under Den Europæiske Rumor-
ganisation (ESA), hvor de gennemfører videnskabe-
lige undersøgelser i rummet direkte fra Den Interna-
tionale Rumstationen.

   Kasper, Oscar, Helena, Therese, Lucas og Nikolai 
bliver studenter til sommer, hvor de afslutter den 
naturvidenskabelige studieretning med matematik og 
fysik på højeste niveau.

Helena og Theresa fortæller:

- Vi blev nysgerrige, da vores informatiklærer i 
efteråret 2020 introducerede de fem af os til det 
projekt, som Niels allerede havde lagt ud på skolens 
infoboards. Herefter gik det stærkt, vi talte om det i 
klassen, hvor også Oscar (den eneste, som ikke er del 
af informatikholdet) kom med. Det her var jo en unik 
mulighed, som vi ikke får igen. Så fik vi kontakt til 

Unge talenter på Virum Gymnasium vil forudsige 
vulkanudbrud
Seks af årets kommende studenter fra Virum Gymnasium ,kan vinde finalen med et projekt 
under den europæiske rumorganisation, og gøre sig internationalt bemærkede med deres 
resultater fra et forskningsprojekt i rummet.

Af Ruth Jacobsen

Holdet bag projektet med de unge, som bakkes op af Gymnasiets rektor 
Mette Kynemund og deres mentor Niels Frederiksen

Hvorfor lige vulkaner, og hvorfor fra en rumstati-
on?

- Der har tidligere været foretaget nogle undersø-

gelser, som der ikke foreligger konklusioner på, 
men hvor noget kunne tyde på, at vegetationen 
kan indikere en vulkansk aktivitet, måske op til et 
år før et udbrud. Så det vil vi med vores projekt 
undersøge nærmere, forklarer en af de unge.

Oscar forklarer:

- Det tyder på, at plantevæksten på vulkaner æn-
drer sig, bliver mere frodig, i takt med, at jorden 
bliver varmere og der samtidig strømmer mine-
raler og næringsstoffer ud fra vulkanen.Vulkaner 
strækker sig jo over større områder, så man skal 
langt væk, op i atmosfæren, hvis man skal tage 
billeder af bevoksningen på vulkanen.

- Vi har været gennem en udskillelsesproces, og 
nu er vi altså nået til finalen, fortæller flere af de 
andre.  

   Kasper ved, at der i begyndelsen var 428 hold 
af unge studerende rundt om i Europa, men efter 
ESA’s godkendelse - først af projektet og senere 
af computerprogrammet - er vi nu godt 200 fi-
nale-hold tilbage. Hvis vores rapport til juni, når 
projektet afsluttes, bliver én af de 10 udvalgte, er 
vi vindere af finalen. 
De unge har udviklet et computerprogram til de 
specielle computere (Raspberry Pi-computere), der 
findes om bord på Den Internationale Rumstation. 

   Oscar viser en kopi af den ca. 3 x 5 cm store 
pc med påmonteret kamera. Det er en computer 
magen til, der findes på rumstationen, og program-
met er nu sendt derop, installeret og kører oppe fra 
rumstationen. 
Holdet fortæller:
- Vores program styrer, hvornår der skal optages 
billeder fra computerens kamera. Det er ikke bil-
leder i almindelig forstand, men infrarøde opta-
gelser, altså optagelser af termisk aktivitet. Når 
solen belyser planterne, måler vi, hvor meget lys 
de kaster tilbage, og det siger noget om, hvordan 

fortsættes
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planterne har det. 
   Oscar fortæller, hvordan computerprogrammet 
sørger for, at der kun optages, når der er tilstræk-
kelig soloplysning af jordoverfladen: 
- Her anvender vi teorien fra matematikkens vek-

- Med computerprogrammet vil vi undersøge, om plantevæksten i 
nærheden af vulkaner kan forudsige et kommende udbrud eller en 
eller anden form for aktivitet fra vulkanen, siger Oscar.

- På tre timer kommer rumstationen to gange 
rundt om jorden, og i den tid kører kamera-op-
tagelserne. Der er begrænset computerplads, så 
vores computerprogram sørger for, at der ude-
lukkende optages billeder over land, hvor der 
er mulighed for vulkaner. Vi har i programmet 
foretaget nogle undtagelser fra at fravælge opta-
gelser over havet. F.eks. har vi plottet Galapagos 
og Hawaii ind, så vi også får optagelser derfra, 
selv om områderne ligger ude på den store hav-
overflade.

Det lyder, som om der har været mange ben-
spænd, når I har designet jeres program?

- Det er rigtigt, men det er jo også derfor, det kan 
give de unge mennesker mulighed for at blive ud-
valgt til at deltage og måske vinde finalen, siger 
Niels Frederiksen.

   Niels fortæller, hvordan han har støttet de stu-
derende i deres arbejde. Projektet er jo helt uden 
for det almindelige pensum, og det er usædvanligt 
at udvikle software, der kombinerer viden på den 
måde fra de forskellige fag.
- Pga. Corona har det under nedlukningen ikke 
været muligt at mødes fysisk, så hele udviklings-
arbejdet i gruppen er foregået digitalt.  De unge 
har skrevet sammen online, udviklet koden til 

programmet på nogle særlige platforme og testet det 
hele af i flere etaper på to test-pc’ere magen til den på 
rumstationen. 

   Når deadlines for afleveringerne nærmede sig, var 
Niels på pinebænken, for der var total tavshed fra grup-
pen, selv om Niels prøvede at holde kommunikationen. 
Men så endelig, sent om aftenen inden deadline, kom 
der så den mail, som Niels kunne sende videre til ESA.

   Den 6. maj får gruppen alle data retur fra ESA, og 
så starter det store analysearbejde og arbejdet med at 
skrive den afsluttende rapport med konklusioner fra 
projektet.

Med det udviklede program til den lille computer og dens påmonterede 
kamera styres optagelserne fra rumstationen.

- Når vi modtager data, skal vi indkredse optagel-
serne over de vulkanske områder, altså frasortere alt 
det andet, så vi kan analysere på netop de vulkanske 
informationer. Det bliver hårdt arbejde oven i studen-
tereksamen og den store afsluttende opgave i gym-
nasiet, SRP (studieretningsprojektet), men vi finder 
drivkraften frem, for det her er jo noget vi rigtig gerne 
vil, siger flere de studerende.  

Hvad skal der ske, hvis I vinder finalen og hvad med 
fremtiden?

- Hvis vi vinder, er det jo primært æren. Vores projekt 
bliver uploadet til ESA’s hjemmeside, og vi får nok et 
diplom, men egentlig fejring med andre europæiske 
studerende er der pga. Corona ikke mulighed for.

fortsat



Side 7Virum-Sorgenfri Avis • 16.april 2021 

-Vi håber også at kunne få kontakt til den danske 
astronaut Andreas Mogensen og rektor, Mette 
Kynemund supplerer:

- Andreas Mogensen har jo tidligere besøgt 
Virum Gymnasium. Der er også muligheder for 
kontakt til det store rumforskningscenter på DTU. 

   Nu skal de unge afslutte gymnasiet, og hvad 
fremtiden så bringer, er jo altid usikkert, men 
projektet har i hvert fald sat tanker i gang hos de 
studerende, og mulighederne for at forfølge resul-
taterne kunne nok inspirere flere af de unge.

   I forbindelse med de seneste avisers omtale af  de 
arkæologiske fund i Virum er vi blevet kontaktet af 
flere lokale borgere der har gort forskellige spæn-
dende fund i deres haver.
   Vi er bl.a. blevet kontaktet af Henriette, hvis for-
ældre bor på ”toppen” af Bakkevej.
Jytte og Mogens Christensen har fundet den flotte 
og velbevarede kniv i sten som du ser på billedet. 
Tydeligt udhugget i flint – med den finesse at der 
er lavet plads til fingrene, så man holder fint på 
redskabet, når man skær med det.
   Har du selv fundet spændende ting fra oldtiden i 
din have – så kontakt endelig redaktionen.

Hvad har du fundet i din have?
Af  Hans-Jørgen Bundgaard

Racerbane i Virum

   Der bliver ingen racerbane på markerne ved Fre-
deriksdal i denne omgang. Den eneste motorkraft, 
der kommer til at køre på markerne, er en traktor. 
 
   Der har efter sidste nr. været megen diskussion 
omkring denne racerbane.

   Til de meget motorinteresserede, må vi skuffe 
med, at det  udkom i en avis den 1. april.
 
   For alle naturelskere og borgere der ønsker stil-
hed i weekenderne kan vi jo glæde med at det blot 
var en aprilsnar. Så er det slået fast. 
Måske vi kommer med en ny aprilsnar næste år.

Af Hans-Jørgen Bundgaard
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   Arkæologer fra Kroppedal Museum har i de se-
neste uger været i gang med en større udgravning 
på marken ved Furesøen. Her lå i middelalderen 
den store borg Hjortholm. Borgen, der hørte un-
der Roskilde Bispen, blev bygget omkring 1250 
og brugt som godskontor for bisperne, der ofte 
boede her. På sit højdepunkt har borgen været en 
fæstning med ringmur og hjørnetårne beskyttet af 
en voldgrav. 

Skudt sønder og sanmen
   Under grevens fejde blev Roskildebispens 
borge systematisk angrebet af grev Christoffer og 
hans tyske lejehær. Efter at Roskilde, Gjorslev og 
Dragsholm var faldet, kom turen til den tilsyne-
ladende stærkeste fæstning Hjortholm i 1535. 
Borgen blev belejret fra februar, men først i maj 
overgav bispens høvedsmand Peder Godske bor-
gen, efter at hele borgmuren med vægtergang og 
tårne var skudt sønder og sammen. Grevehæren 
raserede borgen. Byttet var så omfattende, at der 
måtte anvendes 60 vogne til at køre det bort!
Jeg var dernede da udgravningen var på sit høje-
ste og traf amatørarkæologen Jesper Grand, ham 
som for nylig fandt en bronzeøkse med sin metal-
detektor og som er næstformand for foreningen 
”Lyngby Detektor”. Han var inviteret af museet 
til at assistere med detektorsøgning.

Enorm jernproduktion
   Han fortalte, at der bl.a. var spor efter en smed-
je uden for borgen. Der er fundet kæmpestore, 
tunge slagger med jern ved og omkring smedjen, 

Spændende fund på Møllemarken
En sprængt kanon og en kæmpesmedje er blandt de fund, der er gjort i forbindelse med 
udgravningen ved Hjortholm

så den må have haft en enorm jernproduktion). Der 
har åbenbart været udvundet jern af lokal myremalm 
og brugt importeret jern. 
Jesper fortalte endvidere, at et af foreningens yngste 
medlemmer, Victor på 12 år, gjorde et opsigtsvæk-
kende fund: En kanonkugle og en sprængt kanon. 
Begge dele er nu indleveret til Kroppedal Museum til 
vurdering og rensning.

Tyske lejesoldater
- Den sprængte kanon må jo være tegn på at borgen 
virkelig har givet modstand. For øvrigt har vi fun-
det kugler fra langløbede gaffelkanoner (de såkald-
te skerpentinere), dels på Møllemarken og ovre på 
Ladegårdsmarken oppe ved Exmoor stalden. Og det 
er spændende, at borgen har været belejret fra flere 
sider. Og at begge sider har haft kanoner. Jeg kan ikke 
undgå at tænke på, hvor grimt det har været at bo i 
Virum med en flok tyske lejesoldater rendende rundt.

Amatørarkæologen Jesper Grand assisterede ved udgravningen

Udgravningen skete her, hvor resterne af Hjortholm ligger 

Foto og tekst: Kim Engelbrechtsen
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Gulvet i den store smedje med en sort klump jernmalm

Victors sprængte kanon og kanonkugle er indleveret til Kroppedal Muse-
um, så vi kan desværre ikke bringe et billede endnu. 

Måske i et kommende nummer …

   Mange borgere i Virum Sorgenfri har udtrykt 
undren over, hvad der skete nede ved Hjortholm 
og ikke mindst hvorfor. De fleste kunne jo se en 
lidt underlig udgravning, og at der allerede efter 
få dage blev smidt grus på de søge grøfter, der var 
lavet med gravkoen. Jesper Grand, der assisterede 
med at søge efter fund, mener, at præmissen for 
udgravningen – nemlig, at der var pløjet for dybt 
på marken, og at der derved er sket skader, der 
skulle rettes op på – ikke holder.
- Det er min personlige vurdering, at det, der er 
hændt, ikke er helt i orden. For et par år siden 
indløb til Slots - og Kulturstyrelsen en klage over, 
der var blevet dybdepløjet indenfor fortidsminde-
området og der derved var sket skade på fortids-
mindet Hjortholm. Lodsejeren (Frederiksdal Slot) 
skal så betale en genopretning af skaden. En del 
af området blev straks taget ud af drift nemlig der 
hvor der voksede højt græs inden gravkoen fjer-
nede det og gravede søge grøfter.  Langs renderne 

Udgravningen var ikke i orden.  

ligger et stort lag mosejord, som viser, at området er 
dækket til på et tidspunkt. Men det mest overraskende 
var dog, at jeg ikke kunne se noget spor efter en plov 
i bunden af renderne. Intet.  Det eneste var de skader, 
gravkoen lavede, da det øverste lag blev fjernet. 
- Jeg kunne ikke drømme om at forsvare ødelæggel-
se af fortidsminder, men jeg har svært ved at se, at 
noget som helst skulle rettes op her, og derfor er der 
efter min mening sket uret. Jeg synes ikke, det giver 
mening, at Slots - og Kulturstyrelsen iværksætter en 
undersøgelse for lodsejerens regning, når der ikke er 
sket skader. Hvis Frederiksdal Slot ikke har påført 
skader, skal det være Slots- og Kulturstyrelsen, der 
må bære udgiften. Alle kunne nu også have haft glæde 
af ordentlig information. Og undersøgelsen - vil den 
komme med mere nyt? Javel, vi har fundet spændende 
ting, som f.eks. kanonkugler og en sprængt kanon, 
men derudover vil det nok være i små skalastørrelsen. 

Glæder mig til at læse rapporten fra Kroppedal.

Af:  Kim Engelbrechtsen

Urimeligt, at Frederiksdal Slot skal betale for den,  siger Jesper Grand
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   Første gang jeg kom i lokalet, skulle jeg have 
nye såler på mine Beatles sko. De holder endnu, 
selv om det er seks år tilbage. Siden fik jeg lov til 
at høre skomageren, Jan Odder, selv fortælle; og 
han ved noget om læder og med de mange sven-
debreve, der hænger på væggen, forstår man godt, 
at han er mand for sin hat. 
   Hvad jeg ikke vidste var, at han også har to 
pæne rum i kælderen. Her er der spækket med 
både maskiner og helligholdt håndværktøj. Der 
lugter godt af læder. I det bageste lokale er der 
både lager og plads til to store lædersymaskiner. 
På bordet imellem disse ligger seletøj, der er ved 
at blive repareret. På hylderne lige ovenover står 
der narvsværte i alskens farver.

Han bliver ved sin læst
På Geels Plads ligger  din faglærte skomager

Undervisning
   Jan har i en årrække undervist forskellige steder 
og har været glad for at kunne give sin viden 
videre. Det er ikke sådan lige til, og man kom-
mer ikke sovende til at mestre erhvervet, der skal 
viden og knofedt til. 

Kvalivare
   Han selv står inde for kvaliteten. Det skal være 
noget, der holder, så alle råvarer købes i bedste 
kvalitet og alligevel er der flere reparationer, der 
kun koster lige under hundrede kroner. Mens jeg 
var der kom en tidligere kunde. I dag skulle hun 
have lavet særlig indlæg til sine lædersko. Glad 
gik fruen derfra og ville komme igen om tre dage, 

så skulle de være klar. Hun klapper lige hunden 
Lille Fie, der stikker snuden igennem spækkerne i 
lågen bagest i lokalet.
   Jans farfar var træskomager, men det opdagede 
Jan først, efter han var færdig med sin uddannelse 
som håndskomager. Jans far var også håndværker 
… det ligger til familien.
   Lige før vi går ad trappen ser jeg en del dame- og 
ridestøvler.
’Hvad laver de der’, spørger jeg.
Og prompte kommer svaret, ’De skal alle have nye 
lynlåse syet i’. Og det forstår man godt, for støvler-
ne ser ikke ud til at fejle noget. På væggen ovenover 
støvlerne hænger lynlåse i mange farver og alle 
længder.
   Hvis man ønsker mere information, kan komme 
ned i forretningen eller opsøge Skomagerlavets 
museum, der ligger lige ved Tuborg Havn. Man skal 
bestille tid, og man kan også komme i grupper.

Jan Odder bliver ved sin læst.

Randsyning på særlig fin maskine.

Langt mere end 100 godt brugte håndværk-
tøjer.  

Tekst og foto:  Thomas Leo Hansen
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Genbrugsbutikken i Virum  
fylder 15 år

   D. 29. april er det nøjagtigt 15 år siden at Kræftens Bekæm-
pelse slog dørene op for genbrugsbutikken i Virum. Meget er 
sket på de 15 år. Udover at berige nordsjællænderne med kvali-
tetsgenbrug og skabe liv på butikstorvene, har butikken haft to 
ministerbesøg og flyttet beliggenhed. Men genbrugseventyret 
stopper ikke her. For en af de frivillige førte arbejdet i butikken 
nemlig også til en havefest hos Dronningen!

15 år er gået siden den røde snor blev klippet over i forbindelse 
med åbningen af Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutik på Sor-
genfri Torv i 2006. Foruden butikken i Helsingør, var butikken 
på Sorgenfri Torv Kræftens Bekæmpelses eneste butik i Nord-
sjælland. 

   Masser af lokalborgere var mødt op til indvielsen af det 400 
kvm2 store butikslokale, hvorfra frivillig arbejdskraft skul-
le sælge kvalitetsgenbrug til byens borgere. Og ligesom med 
Kræftens Bekæmpelses andre genbrugsbutikker, skulle over-
skuddet gå til kræftsagen. 

   Ikke mindre end 35 personer havde meldt sig under fanerne 
som frivillige, en af dem var Birgitte, som har været med i alle 
15 år. Hun husker tydeligt hvordan genbrugseventyret i Virum 
begyndte.

-Jeg så et opslag i det grønne område hvor Kræftens Bekæm-
pelse søgte frivillige til at betjene en helt ny genbrugsbutik på 
Sorgenfri Torv. Det syntes jeg lød spændende, så jeg meldte 
mig til et informationsmøde, hvor en masse andre damer i min 
alder også var mødt op. Så startede jeg ellers i butikken og har 
været med i alle årene, og jeg kan godt sige dig, at der er sket 

Af. Lone Kindberg 
Foto formidlet af Lone Kindberg

fortsættes

Fra indvielsen på Sorgenfri Torv for 15 år siden. Idag er lokalerne indtaget af Cykel-
affaren og b.a.. redaktionen af Virum-Sorgenfri Avis.
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meget på de 15 år, udtaler Birgitte, som ud over 
hendes mangeårige frivilligindsats, kan tage 
æren for et af butikkens to ministerbesøg. 

Her ses Tune Friis i gang med at hænge plakater op i butiksvin-
duet på Sorgenfri Torv i 2006.  

I 2007 får butikken ministerbesøg 
   Butikken på Sorgenfri Torv blev hurtigt po-
pulær blandt de frivillige, men så sandelig også 
blandt byens borgere, som valfartede til butikken 
for enten at handle kvalitetsgenbrug eller donere 
ting, som de ikke længere brugte.

Her ses daværende miljøminister Connie Hedegaard i butikken på 
Sorgenfri Torv. Foto: privat.

   Butikkens popularitet blev ikke mindre af, at 
den i 2017, kun et år efter åbningen, fik mini-
sterbesøg. Da daværende miljøminister Connie 
Hedegaard (K) i samarbejde med ISOBRO 

lancerede en stor landsdækkende genbrugskampagne, 
foregik det nemlig fra butikken på Sorgenfri Torv. 

I 2011 får butikken atter ministerbesøg – takket været 
Birgitte
   Der skulle ikke gå mere end fire år før butikken atter 
fik ministerbesøg. Denne gang af daværende social-
minister Benedikte Kjær (K), som en del af det Euro-
pæiske Frivilligår i 2011, udråbte den sidste fredag i 
september til ’FrivilligFredag’. Formålet var at hylde 
de mange frivillige, der gør en forskel i deres lokalom-
råde. 

Her ses daværende socialminister Benedikte Kjær i butikken på Sorgen-
fri Torv. Foto: privat.

    At ministerbesøget blev afholdt i Kræftens Bekæm-
pelses genbrugsbutik på Sorgenfri Torv, kan ene og 
alene tilskrives Birgittes store engagement i kræftsa-
gen. 

-Sideløbende med mit frivilligjob i butikken, arbej-
dede jeg som regnskabschef for en kursusvirksomhed 
i Skodsborg, og en dag aflagde Benedikte Kjær et 
besøg i virksomheden, og så benyttede jeg lejlighe-
den til at spørge, om hun ikke ville lægge vejen forbi 
butikken. Det ville hun gerne, mindes Birgitte.

   I 2012 blev Dawn inviteret til haveselskab hos 
Dronningen
   Birgitte er ikke den eneste frivillig, som har gjort sig 
særlig bemærket. Også amerikanske Dawn, som kom 
til Danmark i 1988, har været butiksfrivillig i alle 15 
år. Da Dawn meldte sig som frivillig, havde hun et 
fuldtidsjob hos IBM, så de timer hun har lagt i butik-
ken, har været ved siden af hendes fuldtidsarbejde.  

   I 2012 blev Dawn, som den eneste af alle Kræftens 

fortsat



Virum-Sorgenfri Avis • 16.april 2021 Side 13

Bekæmpelses butiksfrivillige, inviteret til have-
fest hos Dronning Margrethe og Prins Henrik på 
Fredensborg Slot. 

Her ses de 20 frivillige medarbejdere fra Kræftens Bekæmpelse, 
som var inviteret til haveselskab hos Dronning Margrethe. I lyse-
rød kjole og hvid cardigan ses Dawn.

   Regentparret ønskede at hylde det ulønnede 
arbejde, som udføres af frivillige danskere.
Frivillige fra hver af landets kommuner, som 
havde ydet en særlig frivilligindsats, blev invite-
ret til havefest. Sammen med frivillige fra andre 
hjælpeorganisationer og ca. 20 andre fra Kræftens 
Bekæmpelses frivilligindsats, blev Dawn altså 
inviteret til havefest hos selveste Dronningen. 

- Det var et fantastisk privilegium at deltage med 
så mange andre dygtige frivillige og have mulig-
hed for at møde den kongelige familie, mindes 
Dawn, som selv har haft kræft tæt inde på livet. I 
2010 fik hun nemlig konstateret brystkræft, men 
allerede året efter blev hun heldigvis erklæret 
rask. I 2020 fik Dawn desværre igen konstateret 
kræft, og er nu under behandling.

- Jeg har altid gerne ville støtte Kræftens Bekæm-
pelse, så der hele tiden kan se fremskridt på den 
front. Og nu hvor jeg selv har været og er kræft-
patient, er jeg så taknemmelig for den behandling 
jeg får, som jo kun er mulig på grund af alle dem, 
der støtter kræftsagen, udtaler Dawn. 

   I 2013 flytter butikken fra Sorgenfri Torv til 
Virum Torv
   Selv om butikken på Sorgenfri Torv var vældig 
populær havde Kræftens Bekæmpelse et ønske 
om en bedre beliggenhed og nogle større og mere 
attraktive butikslokaler, så da et butikslokale på 
hjørnet af Virum Torv blev ledigt, var det om at 
slå til. Lokalerne havde tidligere tilhørt en bank, 
hvilket butikkens underetage stadig vidner om. 

Sortering af tøj og sko foregår nemlig nede i bankens 
gamle bankboks. 

   Foruden en bankboks er butikken i Virum den af 
alle Kræftens Bekæmpelses 15 genbrugsbutikker, 
som adskiller sig mest fra de andre. I modsætning til 
de andre butikker, sælger den nemlig ikke møbler. Til 
gengæld sælger den så meget af alle de andre vare-
grupper, at det faktisk er den af alle butikkerne, som 
sælger mest pr. kvadratmeter. Dertil er gennemsnits-
prisen på dametøj den højeste af alle butikkerne. 

- Det er ikke nogen hemmelighed, at butikken ligger i 
et købestærkt område, så mange af de varer vi får ind, 
er af usædvanlig høj kvalitet. Det er ofte de lidt bedre 
og dyrere mærker, og derfor har vi en flot omsætning. 
Men butikkens succes skyldes i høj vores mange 
frivillige, som gør en kæmpe indsats hver dag, udtaler 
Kim Steen Carlsen, distriktschef for butikken. 
 
   På grund af corona vil butikken og de 20 frivillige, 
som her i april kan fejre deres 15 års jubilæum, først 
blive fejret på et senere tidspunkt. 

   Læs mere om Kræftens Bekæmpelses genbrugsbu-
tikker her: 
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Med tronfølger Margrethe og prins Henrik ved Hans Egedes hus i  
kolonien på Håbets Ø 3. juli 1971. 

På billede, stående i Hans Egedes våningshus, ses 
fra venstre Borgmester Poul Fenneberg (1907-1982), 
Lyngby-Taarbæk kommune, ukendt, Borgmester 
Taurup Høegh (borgmester 1971-1985), Godthåb 
kommune, Grønlandsminister A, C. Normann (1904-
1978), Tronfølger Margrethe, prins Henrik og ukendt 
pressefotograf. Foto Umelik. 3.juli 1971.

   I 1971 var jeg volontør på Det grønlandske 
Landsmuseum, der den gang lå i Rævedalen i 
en missionsstation bygget af Den Herrnhutiske 
Brødremenighed i 1748. Årets højdepunkt var en 
beskeden udstilling omkring udgravningen (1969-
70) af Hans Egedes koloni på Håbets Ø oprettet i 
1721 og flyttet til Nuuk/Godthåb i 1728.

Grønlands Landsmuseum var indtil 1978 indrettet i dette hus, 
den gamle herrnhutiske missionsstation i Godthåb/Nuuk i. Ny 
Herrnhut. Derefter har bygningen i en årrække huset Det grøn-
landske Universitet. Foto Umelik. Juni 1971.

 I 250-året for missionens ankomst ved præsten 
Hans Egede og hustru Gertrud Rask til Grønland, 
skulle der være forskellige aktiviteter, men den 
største nok tronfølgeren og prinsens besøg på 
Håbets Ø. Her skulle så afholdes en gudstjeneste, 
taler m.m. Biskopper fra Norge, Island, Færøerne 
og Danmark, borgmestre, sågar fra Lyngby-Taar-
bæk Kommune og mange andre honoratiores var 
til stede og selvfølgelig lille mig og musumsleder      

Jens Kreutzmann. Alle blev sejlet til øen, undtagen 
De kongelige ifølge med særligt udvalgte, blev, fløjet 
med helikopter til kolonien på Håbets Ø.
Hvilket drama da helikopteren skulle lande, for Hans 
Egedes koloni var anlagt mellem to fjeldtoppe i en 
ikke særlig bred dal, hvor helikopteren umuligt kunne 
lande, så det skulle være på en af fjeldtoppene, men 
her var på hver top bygget varder. Det er ikke hver 
dag, man ser en helikopter pilot have det meste af 
overkroppen ude af vinduet for at se, hvor han kunne 
lande. Det var nogle nervepirrende minutter. Det var 
jo en dyrebar last.

Tronfølgeren og prins Henrik lander på den nordlige fjeldtop på Håbets 
Ø. Der var til helikopterpilotens overraskelse bygget en varde på top-
pen, hvilket gjorde landingen ret vanskelig. Den ene pilot måtte have 
hele overkroppen ud ad vinduet – vist ikke set siden med kongelige i 
kabinen, da han manglede hjælp på jorden. Jeg tror ikke, man hverken 
tidligere eller senere havde det kongelige par med i samme maskine. 
Foto Umelik 3. juli 1971.
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Helikopterne kom godt ned på toppen af fjeldet, da varden var i vejen 
ved landingen. De kongelige på vej ned af fjeldet med museumsleder 
Jens Kreutzmann i spidsen og mange beboere fra Kangeq i følget. Foto 
Umelik 3. juli 1971.

Den obligatoriske blomsterbuket (kunstige blomster) gives af nogle 
meget stolte drenge og de mange tilskuere ser på og snart begynder 
programmet. Mange af beboerne fra Kangeq var til stede, men de har 
jo også i mange år afholdt en årlig fest på stedet. Foto Umelik. 3. juli 
1971.

   Søndag formiddag gik stille og roligt på museet. 
Ikke mange besøgende, men over middag væltede det 
ind, og sådan fortsatte det hele resten af dagen

lige til kl. 19.  I løbet af dagen fik vi besøg af 
Tronfølger Margrethe og fru Landshøvding Birte 
Christensen, formand for Den grønlandske Hus-

flidsforening. Sjovt nok var der ikke så mange, 
der bemærkede Tronfølgerens ankomst. Men da 
kajakopvisningen, der skulle finde sted lige ud for 
museet, kom den enlige betjent nærmest på over-
arbejde.  Museumsleder Jens Kreutzmann syn-
tes, at Tronfølgeren skulle hilse på den berømte, 
meget dygtige kajakroer Manasse, kendt for sine 
mange grønlændervendinger i træk, var det lige 
ved at gå galt. Den arme enlige betjent fik sved på 
panden.

Fru Landshøvding Birthe Christensen, Tronfølgeren Margrethe og 
museumsassistet H.C. Kapel. Der ventes på, at kajakopvisningen 
med Manasse skal gå i gang. Fru Birthe Christensen var medstifter 
af Den grønlandske Kunstforening i et samarbejde med en gruppe 
af kunst og husflids arbejdende grønlændere f.eks. familien Kri-
stoffersen, Myggedalen, Godthåb/Nuuk Foto Umelik 4. juli 1971.

Efter kajakopvisningen med flere ”grønlænder-
vendinger” fortsatte rundvisningen på museet. 
Lige inden kunne man i Hendes Kgl. Højhed Mar-
grethes ansigt se, at hun tænkte, ”der er dog utro-
ligt længe, den ældre mand kan holde vejret under 
vandet”, og hun så helt nervøs ud. Manasse var 
ganske rigtig på det tidspunkt allerede en noget 
ældre herre. Nu steg antallet af besøgende og den 
gamle bygning rystede i sin grundvold. Gulvet i 
entreen brød sammen, og i virvaret smuttede der 

fortsættes
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nogle ind uden at betale. Det var ikke rigtig beta-
lingen, men mere hvor mange, der så havde været 
der, men i alt 850 havde betalt. Det er vist ikke set i 
museets historie, hverken tidligere eller senere.

Salvekrukke og lille snapsedunk af lertøj fra Håbets Ø. Højde 
7-14cm. Foto H.C. Gulløv & H.C. Kapel.

Denne ganske korte fortælling fra en oplevelse for 
50-år siden blev vækket til live, da Hendes Maje-
stæt Dronningen i sin Nytårstale fortalte, at i som-
meren 2021 går turen til Færøerne og Grønland. 
Mon der er et 300-års jubilæum der skal fejres?

Kamikkerne hængt til tørre på museet. Foto Umelik juli 1971.

Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe 2 ønskes samti-
dig tillykke med fødselsdagen 
her den 16. april 2021

fortsat

   Ved Frederiksdal Fribad ser man frem til, at 
luft- og vandtemperaturen bliver lidt højere, så det 
bliver muligt for Lyngby-Taarbæk kommunes folk 
at lægge badebroen i vandet. Avisen bringer en 
større reportage, når det finder sted.

Permanent bro ved Frederiksdal Fribad

Muligvis bliver det sidste gang, at den nuværende 
bro bliver lagt ud, fordi der er planer om at etablere 
en permanent bro på stedet, som ikke skal tages op 
for vinteren.
   Foreningen ’Frederiksdal Fribad’ v. Jan Dehn, der 
selv bor i Sorgenfri, har arbejdet hårdt for at skaf-
fe økonomi og tilladelser til en permanent bro ved 
Fribadet. Arbejdet med det nye broanlæg forventer 
man at kunne igangsætte til efteråret, når den gamle 
badebro skal tages op af vandet.

Af Ruth Jacobsen
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Wienerbyen, 1937

   I 1932 var der byggeudstilling i Wien, hvor der 
blev opført et helt område, et havebykvarter, med 
huse, der senere blev solgt til beboelse. På udstillin-
gen viste forskellige arkitekter deres bud på datidens 
moderne funktionalisme med huse, som var indrettet 
med smarte detaljer. 
   I Lyngby besluttede man ligeledes at opføre om-
råder med havebyer, og de danske arkitekter Einar 
Rosenstand og Edgar Jørgensen kom til at stå for 
opførelsen af bebyggelsen A/S Wienerbyen i 1937. 
Arkitekterne må have hentet inspiration til bebyggel-
sens funktionalistiske udtryk fra udstillingen i Wien, 

og deraf vejens navn. Oprindeligt var det hele ha-
veby-kvarteret, der skulle hedde Wienerbyen med 
enkelte vejnavne som Donauvej og Strauss Allé. 
Men i 1937 blev beslutningen at én vej fik navnet 
Wienervej og resten kom til at hedde Wienerbyen.
Husene i Wienerbyen og på Wienervej var et 
moderne byggeri med flere nyskabelser, bl.a. det 
separate børneværelse, en fordelingsgang, de store 
hjørne-vinduespartier og tagene, der både bestod 
af et saddeltag og et fladt tag, der gav mulighed for 
ovenlys. 

    Med en fotoudstilling af billedkunstneren Henriet-
te Dan Bonde fortsætter Lyngby Kunstforening sine 
vinduesudstillinger i Cobra-rummet ved Sophien-
holm.

   I de fotos, der vises på udstillingen ”Skjult og 
Anelsesfuldt” undersøger Henriette Dan Bonde 
fænomener som mørke, flygtighed, synligt, usynligt, 
og iagttager, hvad der kan folde sig ud i det oversete, 
hvis man kigger nøje efter. Hun holder af tusmørke 
og bevæger sig ofte rundt om aftenen i naturen eller 
i byen. Man kan ikke se så klart, men må i stedet 
mærke eller føle sig frem. 
   Hun søger at ramme en blid, poetisk og til tider 
melankolsk stemning i sine motiver.

   Henriette Dan Bonde er uddannet fra Kunsthøjsko-
len i Holbæk og fra Kunstskolen Spektrum i Køben-
havn.

   Udstillingen vil fra 14. til 25. april stå i det store 
gavlvindue, der vender ud mod gårdspladsen. Den 
vil i samme periode kunne ses på foreningens hjem-

Lyngby Kunstforening fortsætter vinduesudstillinger
Henriette Dam Bonde udstiller
Af Karin Sandvad

Udstillingen hedder Skjult og anelsesfuldt
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Kommunalvalg i november 
følg kandidaterne her i avisen

  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

   Selvfølgelig skal vi levere pladser nok på daginstitutionsområdet. 
Kommunalbestyrelsen har allerede besluttet at udvide med flere dag-
institutioner. Vi har også sat gang i en udvikling med at se på struktur. 
Målet er endnu bedre rammer. Også normeringerne får en tak op af.

Men… men … men daginstitutioner handler ikke kun om pladser. Det 
skal helst handle om kvalitet. Omsorg, trygge rammer og udvikling skal 
altid kendetegne vores institutioner.

Kvalitet til alle børn
Viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S)

De sidste år er der talt meget om normeringer. Helt naturligt og nødvendigt. Men daginstitutioner er mere 
end pasning.
   Vi vil derfor meget gerne stille os i spidsen for en debat om, hvor vi skal hen. Hvad kan vi forvente af 
vores daginstitutioner? Hvordan sikrer vi, at der er en bred vifte af valg for familierne, når det gælder pæda-
gogik og rammer i de enkelte institutioner?
Børn er forskellige. Det samme er vi voksne. Vi må derfor også sikre, at udbuddet afspejler den mangfoldig-
hed – fra dagpleje til børnehave. Fra Steiner til Montessorri. 
Derfor skal vi have en debat om indhold.  
Og så er der alt det, vi ikke taler om, når vi taler om normeringer. Hvordan skal vi tiltrække personale?
Det skal vi netop gøre ved at være den kommune, der har de daginstitutioner alle sukker efter. Børn, voksne 
og personale.
   Som vi ser det, skal vi sikre bedre uddannelsesmuligheder for personalet. Vi skal sikre alle mulige institu-
tioner med forskellige tilgange. Der må godt være variation. Vi skal bare altid være knivspidse på kvalitet. 
Så selvfølgelig: Pladser til alle. Også i Virum- Sorgenfri. Men så sandelig ikke uden kvalitet! 

   Så spil endelig ind. Hvordan ser I som forældre og bedsteforældre og personale på udviklingen?
Lad os sigte højt. Hvis ikke her? Hvor så?
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Virum-Sorgenfri mangler institutions-
pladser til vores mindste 
Af. Christine Dal, spidskandidat (V)

   I venstre er vi skuffede over den politik, der er blevet ført på børneområdet i 
kommunen og mange forældre har som vores spidskandidat måtte kigge langt 
efter en lokal institutionsplads i Virum-Sorgenfri. Vi har længe været klar 
over, at der i disse år kommer flere børn til, og der sker et generationsskifte i 
Virum-Sorgenfri, som lægger stort pres på vores eksisterende institutioner og 
pladser. I andre kommuner har man været bedre til rettidigt at træffe beslut-
ninger om nye institutioner som har stået klar til det indryk af de nye yng-

ste-borgere i kommunen. Som situationen er nu, skal det tages dybt alvorligt i kommunalbestyrelsen i den 
kommende periode, der skal lægges en kort- og en langsigtet plan for området. 

   På den lange bane kommer vi ikke udenom at bygge 1-2 nye tidsvarende integrerede institutioner i Vi-
rum-Sorgenfri området, hvor der lægges vægt på bevægelse, natur, arbejdsmiljø og pædagogik. Vores byg-
ningsmasse til børneområdet i Virum-Sorgenfri bærer desværre også præg af, at det ikke har været prioriteret 
ret højt af den nuværende kommunalbestyrelse, og vi har virkelig et efterslæb på renovering, hvor der skal 
laves en offentliggjort gennemsigtig prioriteret plan for hvad der mangler og prisen. Så man som borger har 
en direkte mulighed for at se og følge med i renoveringen af institutioner og legepladser. Og så skal vi se 
på, hvordan vi kan rekruttere mere uddannet personale til vores institutioner og som politikere at være stolte 
af den faglighed der allerede leveres i kommunen og huske at sige det højt. Vi skal prioritere normeringer, 
efteruddannelse og uddannet fagpersonale, så vi opnår et ry som en dybt seriøs og dygtig arbejdsgiver for de 
ansatte på børneområdet.
   På den korte bane for at løse her og nu udfordringerne, ønsker vi i Venstre at give bedre mulighed og vil-
kår for privat dagpleje og hjemmepasning af børn. Vi ønsker at se på at finde en model, hvor kommunen stil-
ler mulighed for lokaler til pædagogisk vejledning til rådighed for hjemmepassere og private dagplejere. For 
netop at gøre det mere attraktivt at passe hjemme og give mulighed for læring, sparring og bevægelse. Det 
vil også være oplagt at gå i en tættere dialog med vores nabokommuner om pladsbehov og eventuelt finde 
en fælles løsning på de manglende pladser, et bedre samarbejde på tværs af kommunegrænser kan vi i den 
grad profitere af. I Venstre glæder vi os til en kommende periode i kommunalbestyrelsen, hvor vi kan sætte 
stærke fingeraftryk på børneområdet. På billedet Christine Dal og sønnen Malte
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   Det er en kæmpe om-
væltning at blive forældre 
og ekstremt overvældende 
pludseligt at have ansvaret 
for et lille bitte menneske 24 
timer i døgnet. Et menneske, 
der ingenting kan uden din 
hjælp og støtte. Samtidig 
med, at du som mor også 
kropsligt kommer dig oven-
på en meget stor kropslig 
forandring, igennem gravi-
ditet, fødsel og for de fleste 

At blive mor er fantastisk… hårdt.
Glæd dig, det er fantastisk at blive mor, sagde de, men de glemte lige at sige, det også er vir-
kelig hårdt. Faktisk er det uden tvivl det hårdeste, jeg har prøvet, nogensinde. 
Af Shila Søholt

direkte til amning som kan være ret smertefuldt, de 
første uger. Overvældelsen er stor for de fleste.

Med mit første barn blev jeg faktisk så overvældet, 
at jeg ikke sov de første 4 døgn, på nær et par timer. 
Jeg var så optaget og overdrevet fokuseret på mit 
lille barn, at jeg fuldstændigt glemte mig selv og 
mine basale behov. Det er jo ret vildt, at man kan 
glemme sig selv på den måde, men det kan man, 
og det ved jeg, at jeg ikke er den eneste, der har 
erfaret. 

   Et før og et efter
   Så ingen tvivl om, at den lille søde baby man får i 
armene, forandrer ens liv, ens hverdag og for rigtig 
mange også ens følelser og måder, at tænke og 
opfatte verden på. Man bliver ændret indeni af at 
blive forældre, uden at det gør en til en anden. Der 
er bare et før og et efter, for de fleste. 

Jeg har mange klienter, der oplever at moderskabet 
forandrer ”noget” inden i dem, på godt og ondt. 
Men det er næsten kun det gode, vi taler om. Alt det 
fantastiske ved at blive mor og den kæmpe kærlig-
hed, der opstår til barnet. Men vi taler meget lidt 
om de negative eller svære følelser, der også opstår.  
Hvorfor taler vi ikke om dem.? De er ligeså naturli-
ge som alle de positive følelser. 

   Hvorfor taler vi ikke om det svære i moderska-
bet?
Jeg husker det fra begge mine barsler, at jeg vir-
kelig undrede mig over, at det virkede som om det 
var meget mindre hårdt for andre, end jeg oplevede 
det.  Jeg sagde højt, når jeg syntes det var hårdt, og 
jeg blev da hørt og anerkendt, men det var stadig, 
som om jeg til tider levede på en anden planet. Den 
planet med børn, der ikke sov om natten, børn der 
havde kolik og den med udmattelse, afmagt og 
følelsesmæssige kollaps tilstande. Heldigvis var jeg 
en af dem, hvor det også føltes fantastisk og min 
tilknytning til begge mine børn var helt normal og 
veletableret. Men sådan er det ikke for alle. Cirka 
1 ud af 10 kvinder får en efterfødselsreaktion af 
forskellige årsager, som kan påvirke tilknytningen 
til barnet.  En af de mange årsager til en efterfød-
selsreaktion kan være, det nærmest kaosagtige 
virvar, der opstår af følelser. Og især de skamfulde 
og tabulagte tanker og følelser, der ikke får plads 
eller bliver sagt højt, som i stedet bliver båret alene 

Shilas Datter Zoe 
Liv klædt i lyserødt, 
men det var nu ikke 
altid den rene idyl at 
tage sig af hende

Shila Søholt.
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Selvfølgelig er der en forskel på en efterfødselsreak-
tion og de almindelig svære tanker alle mødre tæn-
ker, men der er alligevel en hel del, der i starten kan 
minde om hinanden, og det kan hjælpe at sige højt, 
hvad man går og kæmper med. 

Det hjælper at tale med andre
Det er ikke sundt at gå rundt med store tunge negati-
ve følelser alene. Vi bliver ekstremt sårbare, når ikke 
vi deler vores sårbarhed men gemmer den væk.  
Vi mødre må godt syntes, det er svært og hårdt.  Det 
er nemlig også svært og hårdt at være mor.  Og ja det 
vender igen, er det hele værd og kommer i perioder. 

Men det ved man ikke, når man er lige dér, hvor 
man er fuldstændig udmattet og måske følelses-
mæssigt ude af balance, træt og udkørt. Lige dér 
har man bare brug for omsorg og et ja, det er hårdt 
lige nu og du er helt normal, kan jeg hjælpe dig 
med noget? Vi må støtte hinanden i at turde tale 
om det hele, også det svære, så bliver det hele 
meget nemmere.  
(Lige nu har Shila åbent for tilmelding til hendes 
terapeutiske grupper kun for mødre.   Tag kon-
takt hvis du er interesseret i at høre mere på tlf. 
22139557 eller på mail: kontakt@shilasoeholt.dk)
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   Det er noget af en opgave at bygge, fragte og op-
sætte to langtidsholdbare træbroer i et moseområde 
med smalle stier og meget blød bund. Men det er 
lykkedes, og resultatet er blevet rigtig flot. På kom-
munens hjemmeside beskrives arbejdet sådan her:
”Den første bro blev monteret i december, og i 
marts i år fulgte så fragtning og opsætning af bro 
nummer to. Broen blev først fragtet på lastbil, 
derefter på en pram over Lyngby Sø og ind gennem 
mosen. Entreprenøren måtte banke sig igennem 
isen flere steder på Lyngby Sø. For at sikre bro-
ens stabilitet er der foretaget fundering med pæle, 
der blev banket 20-25 meter ned i mosen. Der har 
været fokus på tilgængelighed i forbindelse med 
udformningen af broerne, så de ikke er for stejle. 
Derudover var det vigtigt, at der stadig kunne sejle 
kanoer og kajakker nedenunder”.

To nye broer i Åmosen
Tag endelig ned og se dem, turen dertil er også smuk

Af Kim Engelbrechtsen

Her finder du de nye broer. Øverst ses Prinsessestien, hvorfra du med 
udgangspunkt i trappen fra Sorgenfi kirke kan gå ad stien mod Lyngby 
Åmose

På kommunens billede ser man, at det ikke ligefrem har været let at 

sætte broen op

Iført vores grønne avis-uniformer beundrede og ”godkendte” Ruth, 

Hans-Jørgen og jeg byggeriet. Foto: Otto Hansen

Underligt nok skriver kommunen ikke, hvilke broer, 
der er tale om. Men en kvik læser af avisens artikel 
på Facebook har oplyst, at hvis man går ned i mosen 
ved Sorgenfri kirke og ud til Lyngby sø, drejer til 
højre og følger stien, så kommer begge broer inden 
Nybro. En anden har med to ringe på et googlekort 
markeret, hvor man finder broerne. Forleden var en 
delegation fra avisens redaktion – Ruth Jacoben, 
Hans-Jørgen Bundgaard og jeg – så nede for at be-
sigtige begge broer. Og vi blev imponerede – også i 
den grad!
   Det var i øvrigt en virkelig smuk tur. Vi startede 
ved Sorgenfri kirke, gik ned af trapperne til Prin-
sessestien og videre af stien til Lyngby Åmose, og 
fulgte dens forløb langs Lyngby sø frem til stedet, 
hvor den ene bro er bygget hen over kanalen, der 
munder ud i søen – også kaldet Hawaiikanalen. Da 
vi havde ”godkendt” broen, gik vi tilbage til stien og 
fulgte den, indtil vi kom til den anden bro, som også 
blev beundret og ”godkendt”. 
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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

Her finder du alt om kirkernes programmer

Videoserie fra Frilandsmuseet
Tekst: Frilandsmuseet 

Stadager Brugs, Sundby på Falster
 
Stadager Brugs lå i den lille by Sundby på 
Falster. Den var landsbyens eneste butik, og et 
vigtigt socialt og lokalt omdrejningspunkt.
Kunderne var stort set alle på egnen - fra de loka-
le gårdmænd og deres koner til de ugifte herre-
gårdskarle på godset Vennerslund.
Du kan købe gammeldags varer i butikken, og 
om sommeren er brugsuddelerens frue i gang i 
køkken og bryggers.
I 1889 gik en kreds af gårdmænd, skolelæreren 
og den lokale godsejer sammen og stiftede Sta-
dager Brugsforening. Foreningen tog navn efter 
sognet, hvor Sundby lå.
I begyndelsen var brugsforeningen ikke stort 
mere end et lokale i en af byens gamle huse, men 
i 1907 fik man opført en helt ny bygning i gule 
sten med et flot butikslokale, stort kælderlager, 
uddelerbolig og forsamlingssal.
Fra 1914 til 1952 var uddeler Henrik Hansen 
ansat til at passe butik og sal. Han og hans kone 
Ingeborg har oplært flere hold af kommiser og 
ekspeditricer i årenes løb.
Omkring 1950 blev butikslokalet fra 1907 bygget 
grundigt om i moderne stil, og forsamlingssalen 

blev nedlagt og inddraget til lager.
I 1952 overtog uddeler Munck posten, og han blev til 
foreningens og butikkens afvikling i 1984. Da blev 
store dele af det eksisterende varelager og butiksin-
ventar samlet ind til Frilandsmuseet.
Efter 2. verdenskrig begyndte affolkningen af land-
distrikterne. Byernes nye industrivirksomheder bød 
på arbejde, og kvinderne blev ansat i butikker og på 
kontor.
Brugsforeningens kundegrundlag svandt langsomt 
ind, og allerede i 1970erne begyndte de faldende 
befolkningstal at give problemer for Brugsen.
Du kan også leje forsamlingssalen i Stadager Brugs 
til at holde dit eget arrangement.
NOTE: Hvis man undrer sig og tænker – Sundby, det 
ligger da på Lolland så er det korrekt, men den Sund-
by der er tale om her ligger godt nok på Falster.

Foto: Steen Øllgaard.
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   ”Hej Mor, se lige hvad der kommer ind af lågen 
nu! Lad os gå hen og hilse på, det er da en dejlig 
stor legekammerat. Åhrrr den er godt nok stor, kom 
nu mor, skynd dig lige lidt.”
   ”Nej Lexi, du ved godt, at Hanne siger, vi først 
skal have lov til at hilse på nye hunde, fordi vi ikke 
ved, om de kan lide sådan en som dig.”
   ”Sludder, jeg kan lide alle hunde, se den vil hen 
og hilse på, kom nu!”
   ”Ja, du kan lide alle hunde, men det er da ikke 
sikkert, at det er gengældt!” Vent lidt, vi skal først 
have lov.”

   Vi fik lov af både Hanne og den nye vens mor 
Pernille, og glæden var stor for begge de to pelsdyr, 
der hurtigt blev venner – i snor – men kunne have 
haft en fest, hvis de havde været fri. Lexi’s nye ven 
hedder Alva og er en Bullmastiff i den smukkeste 
udgave. Hun er stadig en hvalp på omkring 8 mdr. 
Og meget legesyg, hvilket Lexi i den grad kunne 
bruge til noget. ”Det er sjovt, når de er så store at 
jeg kan stå på bagbenene og lige nå op og tage dem 
om halsen og hviske dem i øret, og det er ikke altid 
informationer for menneskeører”. 
   ”Som sagt går Alva på holdet efter os, det er et 
hold med store hunde, så vi har aftalt, at vi frem-
over må snudehilse i indgangen, og så nå at fortælle 
hinanden den sidste uges nyheder, på samme måde 
som vore forældre gør det – ja, det vil sige - at de 
snudehilser altså ikke!!”

   Alva er skøn og dejlig, men jeg holder altså sta-
digvæk rigtig meget af mine egne klassekamme-
rater, Milo, Aila, Jytte, Helga og så vores nyeste 
medlem Bailey. Hende vil jeg fortælle om i næste 

Alva lytter til sin mors ordrer.

Kærlig snudehilsen mellem 2 nye venner.

Der er ikke noget så dejligt, som en middagslur i 
Mogens’ stol efter sådan en skoledag.
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Lexis venner - fortsat
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Kort nyt
Virum Basketball Klub:
   Virum Vipers søger trænere til flere af vores 
ungdomshold. Hvis du er interesseret i at træne 
drenge- eller pigehold i U13 og U15 - og må-
ske ønsker mulighed for fortsat opkvalificering 
og supplerende kurser - så læs videre på linket 
nedenfor. Send din ansøgning til os inden 15. maj. 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
https://www.holdsport.dk/.../Er%20du%20
vores%20nye...

Virum Gymnasium - coronalukket i en uge 
   10 elever på Virum Gymnasium er konstateret smit-
tet med corona. Mandag blev to klasser og otte lærere 
sendt hjem, og nu er gymnasiet lukket helt ned i en 
uge.
   Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktede gymnasi-
et, fordi styrelsen i øjeblikket har stort fokus på Lyng-
by-Taarbæk Kommune, som i øjeblikket ligger på 17. 
pladsen af landets 98 kommuner målt på smittede per 
indbygger.

Trykfejl i avisen
   I seneste avis havde vi ved en fejl sat et forkert 
billede af den nye skoleleder på Hummeltofte-
skole, Dorte Wilms. Vi blev gjort opmærksom på 
fejlen og kun ganske få aviser kom ud med det 
forkerte billede.
Virum-Sorgenfri Avis beklager fejlen.
Vi håber i øvrigt, at vi en af de næste aviser vil 
bringe et interview med den nye skoleleder.

Mere om Virum-Sorgenfri Avis
   Microsoft lavede for godt en måned siden en 
opdatering af deres programmer, som de ofte gør. 
Desværre havde de glemt at tage flere af de store 
maskinfirmaer med på råd i opdateringen, med 
det resultat at driverne til en del lexmark og HP 
maskiner ikke virkede, som de skulle. Det betød 
for avisen, at vi måtte lave en alternativ kopiering 
der var med til at forringe kvaliteten af de seneste 
to aviser.
   De beklager vi, men vi har desværre ingen magt 
over Microsoft og deres programmer.
Problemet er nu løst og trykningen foregår igen 
som før opdateringen.

Ny pyt bog på vej
   Onsdag den 21. april kommer der en ny ptybog på 
gaden.
   Bogen der er den 8. i rækken udkommer den 21. 
april. Som forfatter Henrik Højer-Hansen skriver på 
forsiden: En tankevækkende bog ”från the whole wor-
ld – kan bruges hver dag i resten af dit liv”.
Køb den i udvalgte boghandlere eller på nettet på 
www.tinasverden.dk.

Ina stopper hos Irma. 
   Vi har fået flg fra Ina der arbejder hos Irma på Sor-
genfri Torv.: 
”Kære Irma kunder. Det er vemodigt at skulle sige 
farvel til jer, men jeg siger pænt farvel til Irma på 
Sorgenfri Torv efter 13 år, da jeg skal ind i og arbejde 
i Irma på frederiksborggade.
Det har været en fornøjelse at betjene jer alle gennem 
13 år.”
   Ina fortæller at hun p.g.a. corona ikke kan holde en 
afskedsreception men hendes sidste dag i forretningen 
er den 29. april.
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I sidste uge vi samlet et hus med rutsjebane til lillemanden Felix på 1 
½ år – trods regn, slud og kulde. Min kone, Tine, var ”chefingeniør”, 
mens jeg skruede og hamrede. Jeg går helt i sort over brugsanvisnin-
ger. Det var meget besværligt at samle huset, men at se – og høre - Fe-
lix begejstring, gjorde, at det var hele besværet værd. Han kunne blive 
ved med at more sig over at kigge ud ad husets vinduer og pludselig få 
øje på Tine og mig. ”Heeej” gjaldede han igen og igen. 
 
I baghaven har vi også en grøn plastic sandkasse med låg – en af dem 
der ligner en skildpadde og en babygynge, der hænger i et gammelt 
blommetræ. Så nu er vi vist ved at være klar til sommerens udendørs 
aktiviteter.

Så fik vi legehus i haven

Vær med til at indsamle affald i naturen, når vi på 
genbrugsstationen uddeler skraldeposer, gribetænger 
og en forfriskning søndag den 18. april kl. 10-14.

Arrangementet er en del af Danmarks Naturfred-
ningsforenings årlige indsamling – Affaldsindsam-
lingen.

Indsamlingen afholdes hvert forår, og her giver man-
ge tusind danskere frivilligt naturen en hånd - og det 
vil vi gerne bidrage til.

Vores personale på genbrugsstationen på Firskovvej 
9 uddeler derfor skraldeposer og gribetænger fra kl. 
10-14 og tager imod de fyldte poser igen fra dem, 
der har haft lyst til at bruge nogle timer på at ind-
samle noget af det affald, der ikke hører til i naturen.

Danmarks Naturfredningsforeningens arrangement 
har også givet borgere mulighed for at oprette deres 
egen indsamling rundt omkring i kommunen. Her vil 
vi også gerne give en ekstra hånd med og har derfor 
tilbudt at afhente de fyldte skraldeposer, når dagen 
er slut – så kan de fantastiske frivillige bruge deres 

Vil du indsamle skrald i naturen?

indsats på at give naturen en hånd og i stedet lade os 
’tage skraldet’.

Vil du vide mere om Danmarks Naturfredningsfor-
enings arrangement?

Fra Lyngby Taarbæk Forsynings hjemmeside

Deltag i affaldsindsamlingen
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Læsernes indsendte billeder fra vort skønne område
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Rubrikannoncer
 

Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncer



Side 30 Virum-Sorgenfri Avis • 16.april 2021  



Side 31Virum-Sorgenfri Avis • 16.april 2021 

Redaktør:
Hans-Jørgen Bundgaard (Ansv.) - hjb@virumsorgenfriavis.dk 

Øvrige frivillige redaktionsmedarbejdere:
Kim Engelbrechtsen - ke@virumsorgenfriavis.dk 
Thomas Leo Hansen - tlh@virumsorgenfriavis.dk 
Jan Carlsson - jc@virumsorgenfriavis.dk 
Kaare Lausten - kl@virumsorgenfriavis.dk 
Ruth Jacobsen - rj@virumsorgenfriavis.dk
 
Freelancemedarbejdere: 
Niels-Kristian Petersen,  Shila Søholt; Erling Gothenborg 
Birgit Trillingsgaard

Redaktionelt stof
Redaktionelt stof sendes som wordfil eller lignende som fær-
digt materiale. 
Billeder sendes i jpeg eller PNG fil.
redaktion@virumsorgenfriavis.dk
Næste udgivelse: 1.  maj 2021 
Deadline 26.  april 2021

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. 
Side 2 helside: 1450,- 
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,-
Halvside: 10 numre: 7.500,- 
Helside: 10 numre: 9.900,- / Side 2:  11.000,- 
1/8 side: 500,- / 10 numre: 4.000,-
Alle priser er ekskl. moms. 
Se flere priser på www.virumby.dk 

Distribution og oplag:

Avisen kan afhentes gratis hos Meny i Virum, Irma i Sor-
genfri, Brugsen på Parcelvej, REMA 1000, Føtex, Igen på 
Virum Torv , postbutikken på Grønnevej samt på redaktio-
nen, Sorgenfri Torv 4. 
Oplag ca. 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:
Premier Skilte-Tryk-Foto
Sorgenfri Torv 4  - 2830 Virum   

Tlf: 60 66 76 26
Udgiver:



Side 32 Virum-Sorgenfri Avis • 16.april 2021 


