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Yoga på van-
det. Furesøen 
danner ram-
men om en 
ny aktivitet i   
Virum.
Ejeren af &yoga, Caroline 
Amalie Falkenberg, samar-
bejder med Anissa Mohrath 
fra Watersportforeningen, 
om at dyrke  yoga på vandet.  
Vi besøgte dem søndag, midt 
i en undervisningstime. 
 
Læs mere på side 5
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Hans-Jørgen Bundgaard.

   Idag er det ifølge kalenderen sommer, og da vejret 
også arter sig fra sin bedste side må vi virkelig tro på 
at sommeren er kommet til byen.
I weekenden var jeg rundt i vores dejlige by, for at se 
det liv, der igen er i byen.
   I sådan et dejligt vejr, når man færdes udenfor, er 
det næsten som ”i gamle dage”, før der var nogen 
der talte om corona, og hvor du som frit mennesker 
kunne gøre, hvad vi ville med behørigt hensyn til 
dem du omgikkes, det var et hensyn der alene skyld-
tes dig som menneske og ikke fordi en dum virus var 
landet midt blandt os.
   Ved Sophienholm så jeg, at madpakkerne rigtig 
var kommet frem på skovturstæppet, ved Frederiks-
dal var næsten alle både i vandet, og ved Fribadet 
var restauranten igen åbnet for sommeren,  badela-
generne var lagt ud klar til en dukkert, men foreløbig 
er vandet kun ca. 14 grader, så det kun er de mest fri-

Sol over Virum og Sorgenfri

ske, der tager dukkerten.
I en anden ende af Friba-
det var en flok seje kvin-
der igang med yoga – på 
vandet – det har vi skrevet 
mere om inde i avisen.
Lad os nu glædes over det 
gode vejr og at vi igen kan 
lave spændende aktiviteter 
sammen – det trænger vi 
alle til.
   Nyd det gode vejr – det 
er ofte kun til låns, men I 
år vil vi gerne låne det lidt 
længere – det har vi behov 
for.
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   Søndag havde Watersportforeningen, som er stiftet 
og ejet af den lokale ildsjæl Anissa Mohrath, inviteret 
Virumpigerne til Yoga på vandet.
   Anissa var gået sammen med en anden ildsjæl fra 
Virum, Caroline Amalie Falkenberg som sidste år 
startede sit eget yoga´studie  &yoga.

Yoga på bølgen blå

   Som redaktør fulgte 
jeg   arrangementet  fra 
søbredden, et arrange-
ment som varede knap 
en time. 
Jeg tror dette var pas-
sende for deltagerne, 
for samtidig med, at 
de skulle gøre de gym-
nastiske øvelser, som 
Caroline udsatte dem 
for, skulle de sikre, at de 

holdt sig oppe på paddleboardet – hvilket naturligvis 
krævede en vis balance, ikke mindst da der var lidt 
vind og bølger i søndags.

På nær en enkelt duk-
kert eller to, kom de fle-
ste nogenlunde tørskoet 
igennem programmet, 
og alle sluttede af med 
et par bobbler og lidt 
frugt, velvilligt sponso-
reret af Meny i Virum 
og Holte Vinlager.
Skulle du være interes-
seret i enten yoga eller 
vandsport på Furesøen, 

kan du se mere på de to hjemmesider &yoga.dk 
og watersportforeningen.dk.
Hos &Yoga kan du dyrke yoga online ved at tegne 
et abonnement, eller du kan deltage i Carolines 
yogakurser.
   Hos watersportforeningen kan du både deltage 
i yoga på vandet og i  mange andre spændende 
aktiviteter på Furesøens vover.

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

Selv om Virum har en alletiders mulighed for vandsport, er det ikke den store vandsport der 
hidtil er dyrket på søen. Det kan ændre sig nu

Caroline byder velkommen og 
forklarer dagens program.

Anissa fortæller lidt tekniske 
detaljer

Caroline viser hvordan man kan holde balancen på et padleboard
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Vi er nogle pårørende og andre med inte-
resse for demensramte familiers livsvilkår, 
som har startet en forening for at give de-
mensramte familier en tydeligere stemme. 

   I 2016 blev Lyngby-Taarbæk Kommune ’de-
mensvenlig kommune’, og vi synes, der er plads 
til at skrue op for, hvad det vil sige at være en 

Ny forening for pårørende til demensramte

demensvenlig kom-
mune. Mere åbenhed 
og viden om de-
menssygdom og dens 
konsekvenser, mere 
erfaringsudveksling og 
brug af demensramtes 
og pårørendes erfarin-
ger, ønsker og behov.
Demens er stadig en 
uhelbredelig sygdom. 
Demenssygdom er 
med til at forandre 
både demensramtes 

og de pårørendes livssituation. Med sygdommens 
udvikling sker der ændringer i ens formåen. Man 
bliver fx mere glemsom, forvirret, kan have svært 
ved at forklare sig, svært ved at finde ud af, hvor 
man er, eller hvorfor man gik ud ad døren.
Det er ikke en sygdom, der ændrer ens personlig-
hed og formåen fra den ene dag til den anden, det 
sker over tid, og det kan være svært for andre at 
forstå, hvad der sker. 
   Sygdommen stiller større og nye krav til de på-
rørende, så tilværelsen ændrer sig for hele famili-
en. 
   Demens er en sygdom og en livstilstand, som 
desværre også er forbundet med tabu. Det kan 
både være i de demensramte familier, hvor man 
lover hinanden ikke at tale med andre om de for-
andringer, der sker. Resultatet er ofte, at man ikke 
får den nødvendige støtte, og de nære pårørende 
slides op. Og det kan være i omgangskredsen, 
nærmiljøet og i foreningslivet. Når vi ikke taler 
om og forstår, hvad det vil sige at leve med en de-
menssygdom tæt inde på livet, så er det svært for 
andre at give den støtte og hjælp, der kunne give 
demensramte familier mulighed for at bevare en 
livskvalitet, selv om hverdagen forandres.

Det er vores hensigt at være aktivt med til at gøre 
flere i lokalsamfundet opmærksomme på, hvad de-
mens er, og hvad man som nærtstående, som nabo, 
som frivillig forening mv. kan gøre. Blandt andet har 
vi søgt om økonomisk støtte, så vi i samarbejde med 
Frivillighuset i Lyngby kan tilbyde lokale foreninger 
et demensven-intruktørkursus i Alzheimerforeningen. 
Kurset skal give deltagerne viden om demens, hvad 
man skal være opmærksom på og kan gøre. For-
eningslivet er absolut ikke udelukket, selv om man 
har en demenssygdom, tværtimod kan fortsat social 
kontakt og aktivitet være med til at bevare den gode 
tilværelse.
   Pårørende, der gerne vil dele ud af deres erfaringer, 
skal have mulighed for at bruge foreningens platform, 
så vi sammen kan få mere synlighed, mere demens-
venlighed. Vi er en forening, der konstruktivt vil dele 
og fortælle om, hvad der fungerer og virker, hvad der 
kunne være mere af, hvad der mangler. 
Flere af os i foreningen har selv haft demens tæt inde 
på livet, og vi bruger gerne vores erfaringer både i 
samtaler og fællesskaber med andre pårørende og i 
lokalsamfundet. 
   Vi oplever generelt, uanset hvem vi taler med, at 
man gerne vil støtte og hjælpe, men at man ofte ikke 
ved hvordan.
   Demenssygdom udvikler sig - hurtigt eller langsomt 
- og i mange familier ender det med, at den demens-
ramte må flytte på plejehjem. Det giver opsplittede 
familier rent fysisk, men det skal ikke betyde, at man 
ikke stadig anses som en familie. Plejehjemmene skal 
ikke overtage familiefunktionen, hvor der stadig er en 

Af Nina Harboe

Nina Harboe

Flyer om foreningen kan fås ved henvendelse til Nina Harboe
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familie, som kan og magter. Foreningen vil også have 
fokus på de erfaringer, både de gode - som vi skal 
have mere af - og de mindre gode - som vi skal lære 
af, og som kan være med til, at vi har plejehjem, der 
giver både demensramte og deres familier en oplevel-
se af, at de føler sig forstået og inkluderet. 
Hvis man vil høre mere om “Foreningen for pårørende 
til demensramte i Lyngby-Taarbæk Kommune”, kan 
man finde vores folder på biblioteket eller i Frivillig-
huset. I folderen står der mere om foreningens formål 
og tilbud, og om hvordan du kan melde dig ind.
Folderen kan også sendes elektronisk ved at skrive til 
pusterum1@gmail.com. Her kan du også blive skrevet 
op til vores Nyhedsbrev. 

Grillmad med udsigt til Furesøen
Åbningsweekend med høj sol fra oven.

   Der er igen tid til grillmad ved Frederiksdal Fribad. 
Vi besøgte det nye værtspar Jennifer Estberger og 
Joachim Rathsach, der først for en måned siden vidste 
at det var dem, der skulle overtage forpagtningen af 
restauranten.

Det er første gang, parret skal drive restaurant. De 
driver i forvejen to isbarer i hhv. Fredensborg og Bir-
kerød, og det lå ikke i kortene at de skulle til at drive 
restaurant. Jennifer, der kommer fra Sverige, har 
godt nok en far, der har drevet restaurant og natklub i 
Sverige, mens det for Joachim er helt nyt – men hvad 
gør det – de har overtaget personalet fra den tidligere 
forpagter, så Joachim lover, at der nok skal komme 
styr på det.
   Det første jeg så, da jeg nærmede mig restauranten 
var et beachwolleynet der var sat op.
Jeg spurgte parret til deres planer for stedet og det 
var bl.a., at der skulle være plads til nogle spændende 
aktiviteter. De arbejder blandt andet også på at få kørt 

ekstra sand på, så der igen vil være lidt mere strand-
stemning på stedet.
De der er vant til at komme på stedet kender den 
store grill hvor den store brasilianer kommer og 
steger kødet. Han måtte blive hjemme sidste år 
p.g.a. corona og bliver heller ikke klar til i år, men 
Joachim forsikrede, at de havde kontakten til ham 
og at han nok skal komme i 2022.
   Ved siden af os stod en barnevogn, og jeg spurgte 
lidt til  hvordan parret får styret en ny restaurant og 
3 isbarer samtidig med at de skulle passe deres to 
børn på hhv. 4 og 16 md.
Jennifer forklarede, at det skete ved at de på skift 
kørte hjem og hentede barn i dagplejen, mens den 
anden passede restauranten.
   Det ser ud til vi har fået nogle driftige unge 
mennesker til at drive den traditionsrige restaurant 
– lokalerne er i hvertfald nymalede og skinnen-
de – der er lagt nye gulve i en del af det indendørs 
område – så gæsterne kan roligt komme an – maden 
kender vi – det er som det plejer, personalet er ikke 
skiftet ud – så er det kun vejret der skal være med 

Hvis der er nogen, der ønsker at have vores folder 
liggende til uddeling, så kommer jeg gerne forbi 

Tekst og foto: Hans-Jørgen Bundgaard

os så vi igen i 2021 
kan sidde og nyde 
grillmad og en god 
fadøl eller et glas 
vin tæt på Furesø-
ens våge.

Joachim Rathsach og Jennifer Estberger

Nye aktiviteter ved
Frederiksdal Fribad
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af Niels-Kristian Petersen

Lidt lokalhistorie  
Om genbrug af stednavnene Virum og Sorgenfri

Frederiksdalsvej på vej forbi Virum S-station mod Virum Torv. 
Ukendt fotograf ca. 1970

   Navnet på den avis, du læser nu, er Virum-Sor-
genfri Avis; de to lokale stednavne Virum og Sor-
genfri blev begge for 85 år siden knyttet til en ny 
lokalitet på Nordbanen, som blev anlagt i 1863/64, 
nemlig Virum S-station og Sorgenfri S-station. Jern-
banen gik fra København med stationerne Lyngby 
og Holte i vort lokalområde over Hillerød til Helsin-

Virum station set fra Frederiksdalsvej. Fra venstre: cykelskur, sta-
tionsbygning, hytte for mellemblokpost, viadukt med S-bane-skilt, 
nyplantede træer. Fra Jernbanemuseets billedsamling Lb.nr.: 0249-
023. Ukendt fotograf. 1937

Virum station set fra perronen mod København, rækværk og ledevær-
ker, tv. viadukt for Frederiksdalsvej og mellembloksignal, th. cykelpar-
kering. Fra Jernbanemuseets billedsamling Lb.nr.: 0249-023 Ukendt 
fotograf. 1937.
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Samme sted som forrige billede. S-toget på vej mod Sorgenfri. 1945. 
Privat samling.

   Virum er navnet på en landsby langt tilbage i tid, 
sågar nævnt i et gavebrev fra Roskildebiskoppen 
til Pave Urban III i 1186. Sorgenfri er meget yngre; 
oprindeligt lå der en lystgård med navnet Mølletorp, 
som blev nedrevet og en herregård blev opført. Den 
blev købt i 1730 af Christian den 6. og stillet til rådig-
hed for kronprins Frederik (senere Frederik den 5.), 
fra 1742. Han ombyggede gården til slottet, som vi 
nærmest kender det i dag under navnet Sorgenfri Slot.
I 2021 er Virum- og Sorgenfri-navnene knyttet til 
mange andre ”funktioner” og lokaliteter, som sko-
le, kirke, boldklub, handelsforening, torv, idrætshal, 
avis m.m., men ens for begge navne er, at de hver for 
sig er en bydel i Lyngby-Taarbæk kommune (LTK). 
Tidligere indgik Sorgenfri i bydelen Virum, på samme 
måde som det nu er tilfældet for Frederiksdal.
I 1930’erne begyndte LTK at planlægge bydelen 
Virum, da området tiltrak mange tilflyttere. Virum 
Trinbræt var endelig anlagt i 1928, men blev nedlagt 
i 1936. Landbrugsjorden, der hørte under Fuglsang-
gaard og Den gule Gaard/Kærgården blev opkøbt 
og planlægningen gik i gang. Projektet kom til at 
vare meget længe - egentligt var det vel aldrig blevet 
helt udført? - da 2. Verdenskrig lagde en dæmper på 
byplanlægningen. 
   I Virum var salget af togbilletter langt mindre, end 
DSB havde regnet med, så i forbindelse med elektri-
ficeringen blev det besluttet at nedlægge trinbrættet i 
1936.
   DSB besluttede dog at anlægge to nye stationer, én 
700 m mod nord og én 700 m syd for Virum Trinbræt, 
på linjen mellem Lyngby og Holte. Virum Trinbræt 
blev nedlagt, men overskæringen, der delte landsbyen 
Virum i to, blev dog bevaret ind til 1953, da den nye 
Virumvej blev ført under jernbanen gennem en ny-

bygget viadukt. Ledvogteren kunne næsten ikke nå 
at få bommene op og ned, da der nu kørte så mange 
tog på strækningen. Det var blevet en meget ”travl/
farlig” overskæring.

Banevogter A.C. Hansen, der før i tiden også solgte billetter her 
på Virum Trinbræt, sidder nu stille og roligt ved sin bom i det lille 
skur, der er givet ham som læ mod vejret. Hansen har aldrig, der 
må mangle noget tekst men inden længe går bommen op og ned for 
sidste gang, men det lille murede ledvogterhus får lov til at blive 
liggende Foto Olaf Kjelstrup. Billedbladet 1953.
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Slotsparken trinbræt. Ukendt fotograf. 1936.

   Navnet på den ene station var let at finde. Vi-
rum Trinbræt blev nedlagt, så den nye station fik 
navnet Virum S-station. Den sydlige station var 
et større problem, men DSB fandt ud af, at der på 
Lyngby-Vedbæk Jernbane LVJ fra 1899/1900 var et 
stoppested med navnet Sorgenfri Trinbræt, der var 
anlagt i Sorgenfri slotspark i 1925. Det lånte DSB til 
Sorgenfri S-station, så LVB måtte omdøbe trinbrættet 
til Slotsparken trinbræt. Det blev nedlagt i 1955.

Sorgenfri Station set mod syd. Bemærk stien langs banen. Lyngby-Ta-
arbæk Stadsarkiv. Lb.nr. B2070. 1936.

I 1956 nedlægges broen over jernbanen fra I.H. 
Mundtsvej til Lottenborgvej og stationsbygningen 
flyttes til den nordlige ende af perronen med ned-
gang fra Hummeltoftevej. 
Så Virum og Sorgenfri er således genbrugt som nav-
ne på stationerne i forbindelse med elektrificeringen 
af Nordbanen i1936.

Fra tirsdag den 26. maj viser tekstilkunstneren Janne 
Mikkelsen sine værker på Lyngby Kunstforenings 
udstilling i Cobra-rummet på Sophienholm. 

   Til udstillingen ”Mellem Lag” har Janne Mikkel-
sen hængt sine tekstiler op, så de danner en rumlig 
installation, som på tæt hold ”taler” til det smukke 
Cobra-loft. De farverige, svævende og til dels trans-
parente værker kommer i tæt samspil med beskueren, 
som kan gå rundt mellem dem og derfor se dem fra 
flere vinkler. Afhængigt af, hvor man placerer sig i 
rummet, kan man se gennem flere af værkerne.

   Janne Mikkelsen er uddannet fra Kunstskolen 
Spektrum i København. De seneste år har hun ude-
lukkende arbejdet med tekstile elementer i sine vær-
ker. Transparens, tekstur og farve er grundlæggende 
elementer i hendes værker.

   Udstillingen i Cobra-rummet på Sophienholm, 
Nybrovej 401 A, Kgs. Lyngby, slutter søndag den 6. 
juni. Der er åbent tirsdag til søndag kl. 11-17, torsdag 
kl. 11-19.  Mandag lukket.
På grund af de gældende restriktioner er der i øjeblik-
ket begrænset adgang. Se opslaget ved indgangen til 
udstillingen.

Tekstiler i lag
Af Karin Sandvad
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Kommunalvalg i november 
følg kandidaterne her i avisen
Af Hans-Jørgen Bundgaard

  Virum-Sorgenfri Avis har bedt de enkelte partier 
tage stilling til 3 forskellige spørgsmål, der specielt 
vedrører Virum og Sorgenfri: 
I de næste 3-4 udgaver lægger vi spalteplads til 
artikler til partierne udfra flg.” 
 
” Her vil vi bede om, at politikerne tager stilling 
til fortsat udvikling af vore byområder i Virum og 
Sorgenfri. Det gælder både udvikling af de pro-
jekter,  der ligger på tegnebrættet og udvikling af 
den lokale infrastruktur mellem vore to bydele og
mellem Virum og Sorgenfri og resten af kommu-
nen, især med hensyn til cyklisterne.”
   

   Alle partier kan komme med en artikel i forhold 
til de fremsendte retningslinier. Artiklerne fordeles 
ovver de næste aviser efter først-til-mølle princippet. 
Artiklerne bliver også lagt ud på facebooksiden: 
Kommunalvalg i Lyngby-Taarbæk Kommune 2021 
og kan frit diskuteres her.

   Trafikken og parkering bliver et tema i fremtidens Virum & Sorgenfri og får 
indflydelse på, hvordan vi opfatter det at bo i området. Det er tid til at adresse-
re problemet. Her kan man så vælge at lade stå til eller agere nu. Uanset hvad 
man vælger, så kommer der mere biltrafik. 
   Virum & Sorgenfri er stort set udbygget. Der er få lommer tilbage, som kan 
udbygges, så som Sorgenfri Torv, men ellers vil det kun være de gamle parcel-
huse, som renoveres eller udbyttes med nye og større. Men trafikken er stadig 
under udvikling. Alle har mindst en bil i dag. Udviklingen er gået fra 1 bil per 
familie til 3-4 biler, med en til hver af forældrene og en til de unge hjemmebo-
ende. Alt sammen noget, der giver trafikken en stor belastning i ”rush hour”. 
Hvis fremkommeligheden skal forblive tålelig, skal vi kigge på løsninger nu. 
Her kan parkeringsrestriktioner i perioder og ensretning af veje være nogle af 

Trafik i Virum og Sorgenfri
Af Lars Bisgaard
Spidskandidat for VORES kommune-LTK  -Lokallisten for HELE Lyngby-Taarbæk til KV21

temaerne. Ja jeg ved godt, at det ikke er sød musik i ørene for mange, men ikke desto mindre en nødvendig-
hed. Hvis vi kigger på muligheder nu, kan der etableres tiltag i små etaper, frem for det hele på en gang.
Disse tiltag er med til at muliggøre en opgradering af cykelstier, så det at vælge cyklen bliver et reelt alter-
nativ. Der er 21 tiltag bl.a. til projekt ”Sikker skolevej”, som pt ligger og modnes i en syltekrukke på Rådhu-
set, og som alle bør gennemføres nu. En del af disse er i Virum & Sorgenfri. Det grønne område, skal også 
kunne nydes på cykel, ikke bare ses fra et bilvindue.
   Handelslivet er vigtigt for at fastholde Virum & Sorgenfri, som en attraktiv bydel. Derfor er det også sær-
lig vigtigt, at der udvikles en spændende løsning på Sorgenfri Tov, inden det er for sent. Nye boliger er en 
del af finansieringen, og fint med det, bare man husker, at der følger nok parkeringspladser med.
Sidst men ikke mindst. Hvad med den offentlige trafik? Kan vi lokke dig over i togene, hvis bussen der brin-
ger dig til stationen, kører hvert 5. minut? F.eks. om morgenen og eftermiddagen, når du skal på arbejde, og 
når du kommer hjem, så er der max. 5 minutter til næste bus? Og med få stop, er du hjemme?
VORES kommune – LTK er klar til at give dig muligheden.
STEM lokalt, STEM på VORES kommune – LTK.
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Over alt i Danmark ser man hele byer sygne hen, fordi handel og erhvervsliv 
flytter eller bukker under for konkurrencen og ændret adfærd hos borgerne.

I Virum og Sorgenfri har vi heldigvis stadig et levende handelsliv. Men det 
kommer ikke af sig selv.

Følgende forhold er afgørende, hvis vi skal sikre, at vi stadig har det vigtige 
lokale fællesskab som vores bydele er.

For det første skal vi alle handle lokalt.

Virum og Sorgenfri rammen om liv
Af viceborgmester Simon Pihl Sørensen (s)

For det andet, skal vi i kommunen sikre den optimale planlægning.

   Det første er et valg vi alle må træffe. Det andet handler fx om at sikre, at vi har stærke dagligvarebutikker. 
Har vi stærke dagligvarebutikker, som vi ved borgerne bruger lokalt, så følger frisøren, blomsterhandlen og 
boghandlen med. Der er i hvert fald større chance for, at det sker. Det har fx i den grad styrket Virum, at den 
gamle postgrund nu rummer både en Føtex og en Rema. Det giver liv, det giver handel og det giver et lokalt 
fællesskab.
   Det er også et godt eksempel på, at vi skal udvise rettidig omhu. Vi sender ikke længere breve til hinan-
den. Posthusene, som vi kender dem, er lukkede. Vores opgave er at sikre, at vi stadig har attraktive, lokale 
tilbud til den nye tid. Det har vi gjort. Derfor overlever handlen i Virum. Ja, den er styrket! Virum er også 
et eksempel på, at vi nu er ved at iværksætte en helhedsplan, som er blevet til sammen med borgerne. Byen 
skal være tilgængelig både for cyklister, gående og bilister.
I Sorgenfri har Kommunalbestyrelsen også tilkendegivet, hvordan den ser udviklingen. Men her står det 
stille. Nogle vil bevare torvet. Andre vil udbygge det meget mere massivt. Det er en vigtig dialog og nogle 
gange tager ting tid. 
   Vi har fundet et kompromis. Et kompromis, som kan sikre, at vi fortsat har butikker, at de er tilgængelige 
og dermed kan tiltrække handel og liv. 
Med til et lokalt fællesskab i vores bycentre hører også meget andet. Vi savner i den grad steder at mødes i 
Virum og Sorgenfri. Her skal vi have en drøftelse med hinanden om foreninger, møder mv. kan finde ram-
mer enten på skoler, gymnasiet eller om vi måske skal tænke helt nyt. 
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   På kort over fund og 
fortidsminder, skulle der 
være udgravet en af-
faldsgrube fra en boplads 
tilhørende den ældste 
bondestenalder på Virum-
marken. Placeringen af 
gruben er dog ikke kor-
rekt, idet udgravningen 
blev foretaget i forbin-
delse med husbyggeri 
på Virumvej nr. 139 B i 

Fortiden under dine fødder
Spor af den ældste bondestenalder - år 3500- 3200 før Kristus – blev fundet på Virumvej
Af Jesper Grand, Virum Sorgenfris Historisk/Arkæologiske gruppe

december 1949. Gruben stammede fra Tragtbæger 
kulturen, opkaldt efter de specielt formede lerkar, 
lerskåle og lerbægre, der blev udformet på den tid. 
Udgravningen var ikke så stor, og forholdene, som 
den foregik under, var usle: Jordbunden var leret, 
jorden var først til at grave i efter klokken 11 på 
grund af frost i jorden. Der kunne graves til klokken 
15 i en gyselig ler-suppe, derefter var det blevet så 
mørkt, at man ikke kunne se forskel på potteskår 
og naturligt ler. Det var koldt. Og der var slet ikke 
ordentligt lys til fotografering.

Bægre i den karakteristiske Virum stil

   Der blev trods disse omstændigheder fundet masser 
af skår og en del af dem med karakteristiske mønstre, 
som senere gav navn til en periode indenfor Tragt-
bæger kulturen nemlig Virum stilen. Det lykkedes at 
samle et lille tragtbæger med de karakteristiske øskner.

Det var under denne rødstensvilla på Virumvej – kort før Frederiks-
dalsvej – at fundene blev gjort
Foto: Kim Engelbrechtsen
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Perioden er kendetegnet af de mange, mange 
tusinde dysser (gravhøje), der blev bygget. Og 
så af keramikken Det har ofte været flot keramik 
arbejde, der er blevet sat til forfædrene med mad 
og drikke.    
   Vi er et godt stykke tilbage i tiden. 3500- 3200 
før Kristus. I den periode, der også kaldes Dysse-
tid.
   Senere er potteskår fra samme periode fundet på 
Joachim Rønnows vej 14.
Hvad fandt man på Virum bopladsen udover 
potteskår? Blandt andet flintbor, bueknive og 
skrabere, del af tyndnakket økse og en del af en 
grønstensøkse og en enkelt tværpil.

Kig efter i haverne 

   Det er spændende, at man bor med fortiden lige un-
der og omkring sig. 
Og det er der mange, der gør. Så det er bare om at 
kigge efter, når du færdes i haven eller rundt omkring 
i området, der kan sagtens ligge et potteskår, et flint 
afslag eller et redskab. Økser og pilespidser er dog 
sjældne, da de ofte er blevet samlet op i løbet af årene.

I dag kæmper mange arkitekter for at skabe den 
gode by med liv mellem husene. På Sorgenfri Torv 
findes det allerede i noget af Danmarks fineste arki-
tektur, inspireret af modernismen og japansk kultur 
og arkitektur.

   De seneste års udgivelser om Sorgenfris lyksalighe-
der er netop suppleret med en smukt designet folder, 
der kan hentes i Greens Boghandel på Sorgenfri Torv. 
Folderen dokumenterer, at Sorgenfri Torv er noget 
særligt. En usædvanligt vellykket forening af FORM, 
FUNKTION OG RELATION, der skal bevares. 

   Ejerne af torvet er ikke af samme mening og for-
eningen mener at ejerne har ladet Sorgenfri Torv 
forfalde. 

   Som Vores Sorgenfri siger: ”De styres af en fortidig 
opfattelse af ejendomsretten, hvor man med politike-
ren aftalte udvikling af ejendommen. I dag bør det stå 
klart for ejerene, at ejendomsret giver ret til ejendom-
men, men ikke ureguleret ret til udviklingen. ”

   Politikerne i Lyngby-Taarbæk har forstået, at by-
udvikling forudsætter et demokratisk samarbejde, der 
involverer grundejere, interesseorganisationer, for-
eninger og borgere. Kommunens politikere har med 
udrulningen af en omfattende inddragelse omkring 
udviklingen af Kgs. Lyngby vist vejen i de kommen-
de års ”Byudvikling i balance”. 

Form, funktion og relation  
Foreningen Vores Sorgenfri, har udgivet en flyer om, hvorfor de synes at Sorgenfri 
Torv bør bevares.

Folderen er en påmindelse om, at Nordtorvet – 
både arkitektonisk i samspillet med omgivelserne 
og i forhold til funktion og relation – præsenterer 
løsninger, som nyt byggeri vil få  meget svært ved 
at leve op til. Samtidig repræsenterer Sorgenfri 
Torv et kulturmiljø, som det er svæørt at genskabe 
med nyt byggeri.
   Hent folderen ’FORM, FUNKTION OG RELA-
TION gør Sorgenfri Torv til noget særligt’ gratis i 
Greens Boghandel.

I pjecen er der blandt andet en tegning af butikkernes dørhåndtag 
som er meget kustnerisk udformet af datidens arkitekter.

Denne flintekniv blev fundet i en  
have på Bakkevej
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   I Virum Kirke har vi en rigtig hyggelig tradition, 
som foregår tre gange årligt. Det er ”Fællessang og 
frokost”, hvor der også er en enkelt aftenudgave med 
middag.
   Corona-restriktioner har i lang tid betydet, at vi 
hverken måtte samles eller synge sammen, og derfor 
er det meget længe siden, at vi har haft en omgang 
fællessang. 
   Det bliver heldigvis anderledes mandag d. 14. juni, 
hvor vi inviterer til ”Fællessang i det fri”. Det er en 
lidt anderledes version end vanligt, men der bliver 
som altid et skønt og varieret sangprogram med mas-

Fællessang i det fri
Af Marlene Kejser

ser af sommersange. 
Vi synger udendørs på 
kirkens plæne, og i lø-
bet af sangprogrammet 
vil der blive serveret 
dejlig kage, kaffe og 
te.

Det er som altid Knud Rasmussen, der sidder bag 
klaveret, Anette Welner, der stemmer violinen, og 
jeg smører stemmebåndet. 
Alle er meget velkomne til at deltage, men man skal 
være opmærksom på at tilmelde sig på www.virum-
kirke.dk senest d. 10. juni. Det er gratis at deltage.
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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

Udendørsgudstjenester i Sorgenfri Kirke

   Torsdag d. 3. juni løber sidste spaghettigudstje-
neste inden sommerferien af stablen. Alle børn og 
voksne  mødes på plænen bag kirken kl. 17 til en 
halv times gudstjeneste i det fri. Efter gudstjenesten 
serveres der spaghetti og kødsovs i bakker lige til at 
tage med hjem.
Husk tæpper til at sidde på – og tilmelding på htt-
ps://flexbillet.dk/sorgenfrikirkedk/event/qogrth
 
   Søndag d. 6. juni kl. 10:00 er der udendørsgudstje-
neste for både store og små.  
Allerede fra kl. 9.30 serveres der kaffe og wiener-
brød på plænen! Præst Kathrine Holme Johannesen 
prædiker for de voksne, og for børnene er der både 
ponyridning, snobrødsbagning og en vaskeægte 
skattejagt bagefter. Lyngby- og Sorgenfri Kirkes 
spire-, børne- og ungdomskor synger med på sal-
merne. 
 
Program:
9.30: Der serveres kaffe og wienerbrød inden guds-
tjenesten 

10.00: En times gudstjeneste med prædiken for de 
voksne
Undervejs synger børne-, spire- og ungdomskor for 
os – og med på sommerens salmer 

11.00: Efter gudstjenesten kan børn og børnebørn 
ride på ponyer, gå på skattejagt og bage snobrød og
            riste skumfiduser over bål. 

12:45: Vi går hver til sit.
 Medbring tøj til vejret – og et tæppe, som børnene 
kan sidde på.
Ved meget dårligt vejr rykker vi indenfor, og aktivi-
teterne udover selve gudstjenesten aflyses.
 
 

Juni er sol og sommer, og derfor rykker Sorgenfri Kirke hele tre af gudstjenesterne udenfor i 
alt det grønne!
Af Kathrine Holme Johannesen

Søndag den 20. juni kl. 10 er der endnu en uden-
dørsgudstjeneste. Denne gang er det på mere tradi-
tionel vis uden ponyer og snobrød – men med højt 
til himmelloftet og fuglekvidder samt sommerens 
skønne salmer i øre og sind.
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J   eg bragte sidst en artikel 
om det at blive mor, og 
derfor er det oplagt også at 
bringe en om at blive far. 
For det er også en proces, 
og det kan være en svær 
og en følelsesmæssig stor 
omvæltning, på lige fod 
med morens. Men hvorfor? 
Slipper faren ikke for en 
stor del af ”besværet” om-
kring sådan en lille ny én? 

FAR- Du er også vigtig!
Mange fædre føler, at de bliver overset og glemt, når den lille baby kommer til verden. 
Babyen og moren får alles opmærksomhed, og tilbage står den oversete far. 
Af Shila Søholt

Nej, det gør han ikke. Hans liv ændrer sig lige så 
radikalt og så alligevel på en anden måde end mo-
rens. Den tosomhed, han før har nydt mellem ham 
og moren,  er mindre eller helt væk. Det i sig selv 
kan være et ekstremt stort tab, især fordi moren 
ofte fyldes op af nærværet med babyen, hvor faren 
mere bliver den praktiske i hjemmet og derfor kan 
føle sig følelsesmæssigt 
forladt i større eller min-
dre grad. 

Følelsesmæssig ligestil-
ling ?
   Historisk set er fæd-
rene på banen mere 
end nogensinde før og 
samfundsmæssigt stilles 
der nogle andre krav til 
dem end for bare 30 år 
siden. Aktuelt tales der  

meget om ligestilling i parforholdet, og fædre er 
på længere barselsorlov end før. Men på trods af 
dette føler mange fædre sig oversete, ensomme og 
dybt overvældede over den nye rolle og den store 
og altopslugende kærlighed til den lille baby. Og 
det ansvar man kan føle i kølvandet på så stor en 
kærlighed, kan slå selv den tapreste lidt ud. 
Det er normalt, at man taler om den følelsesmæs-
sige omvæltning og de store følelser med moren, 
men det er, som om det mest er hende, der får 
anerkendelse for de følelser selvom faren også 
mærker dem. Det er dog ikke lige så sikkert, at 
han får givet udtryk for dem.
Og hvorfor er det sådan.?

Forventningerne til far, er ofte uden følelsesmæssig 
omsorg eller forståelse
   Det forventes, at faren hjælper mor, så hun kan få 
pauser. Det forventes, at  far formår at være den prak-
tiske, så livet omkring baby kan fungere optimalt. Det 
forventes, at far ikke fylder med sine behov, for det 
gør baby allerede. Det er nu egentligt ikke fordi,jeg 
syntes, at det er urimeligt at opgaverne i hjemme med 
den lille baby fordeles imellem mor og far, eller at far 
ikke kan udføre mange af disse krav og opgaver.  For 
det er der en stor chance for, at han kan, MEN, det er 
bare så vigtigt, at far også gerne må føle forandringer-
ne og italesætte dem og vise sine behov også selvom, 
de ikke altid kan opfyldes - de er stadig vigtige. 

Hvordan kommer far igennem denne særlige og til 
tider svære tid?
   Det korte svar er: Tal om det du mærker. Du har li-
geså meget ret til dine følelser, tanker og frustrationer 
som mor. Det kan være svært at sætte sig selv forrest, 
når der kommer en baby, men engang imellem skal 
man gøre det alligevel. Så husk dig selv og forsøg at 
få lidt selvomsorg ind i hverdagen. Nyd din baby, og 
prøv at være så nærværende, du kan, når I er sammen, 
så du kommer i kontakt med de positive men til tider 
overvældende følelser, der knytter jer sammen og gør 
det hele værd og det hele lidt nemmere. 

Far er også vigtig
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Vinderkåring i skrivekonkurrencen 2021 på  
Virum Gymnasium
Reflekterede og rørende elevindlæg fra en Coronatid
Af  Birgit Riedel Langvad  (Vicerektor)

   Årets tema i 1g skrivekonkurrencen på VG har 
været at skrive en kort tekst, der - med udgangs-
punkt i den enkelte elevs oplevelse – beskriver, hvad 
et godt fællesskab på Virum Gymnasium er eller bør 
være eller at skrive en kort tekst, hvor man skrev 
videre på: 
’Når Corona er slut, så vil jeg…´
 
Jurymedlemmerne har været:
Kristine Friis Jensen, forlagsredaktør Gyldendals 
Forlag
Helle Hvass, retoriker
Karin Axelsson, journalist på DR Nyheder 
Anders Bjarklev, rektor på DTU og bestyrelsesfor-
mand på VG 
Rektor på VG Mette Kynemund.

En intern screeningsgruppe har screenet de 365 be-
svarelser og af dem udvalgt de ti bedste.
Den eksterne jury har af dem udvalgt top fem.

1.prisen for ’Den bedste samlede besvarelse’ gik til 

Emil Külahci Andersen 1a for besvarelsen: ’Hvad 
jeg tog for givet’.
Juryen anfører i deres begrundelse, at der er tale om 
en tekst, som udmærker sig ved et smukt spænd, 
som skabes af bevægelsen ude fra den store, farve-
rige drøm om at rejse verden rundt, gennem fodbol-

dens fællesskabsmulighed og helt ind i omfavnelsen 
af de elskede bedsteforældre. Et spænd som samtidig 
tegner en bevægelse i sproget fra et meget lyrisk, 
billedrigt udgangspunkt til noget mere jordnært, 
nærværende, konkret. Hør f.eks. bare den fine sæt-
ning: ’I nattens mørke kan vi ikke se andet end den 
gule bold, vi har med. Vi ville ikke engang kunne se 
hinanden, men det gør ikke noget, så længe vi ved, 
at alle er der’. Poetisk, præcis, storslået på en helt 
uhøjtidelig måde.
   Emil vandt hovedpræmien på et gavekort på bio-
grafbilletter til hele klassen, bogen ’Den fremmede’ 
af Albert Camus og et vinderdiplom.

2.prisen gik til Lea Møller Kristensen 1b for besva-
relsen ’De simple ting’.
E   n besvarelse som er kendetegnet ved en skarp 
medie- og modtagerbevidsthed. Forfatteren har et 
godt og behageligt sprog og en tydelig stemme, som 
er undersøgende, og som gennem teksten bliver mere 
og mere klar mht., hvad eleven vil sætte pris på, når 
Corona er slut. Der er en fin progression i teksten 
og brugen af Dan Turrell er god. Forfatteren udviser 
også sproglig kreativitet i form af fx citater i under-
overskrifter og brug af disse citater i teksten, retori-
ske spørgsmål, sammenligninger, antiteser mv.
Lea fik et diplom, et gavekort til Det Kongelige te-
ater med ledsager samt bogen:  ’De uadskillelige’ af 

Emil Külahci Andersen, vinder af 1. pris.

Lea Møller Kristensen 1b, vinder af 2. pris samt Camilla  
Beck Christensen 1b, vinder af delt 3. pris.
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Opleve verden
   Når Corona er slut, vil jeg rejse verden rundt. 
Jeg vil se de buldrende have - både de varme og 
kolde. Jeg vil se de endeløse dale for foden af de 
fabelagtige bjerge. Jeg vil svømme i de krystalkla-
re søer, imens solnedgangen oplyser dem i et skær 
af rødt. Jeg vil se de frodige skove, imens naturen 
er i bevægelse overalt omkring mig. Jeg vil se 
dyrene slikke de sidste solstråler, der slipper igen-
nem træernes tætte kroner. Jeg vil se vinden ruske 
græsset på dens uendelig rejse gennem verden. 
Til sidst vil jeg op på et bjerg inden solopgang og 
se solens stråler kaste et gyldent lys over alt, der 
lever.

Fodboldens fællesskab
   Når Corona er slut, vil jeg spille fodbold med 
alle mine venner igen. Jeg vil mærke fællesskabet 
og få følelsen af, at jeg er en del af noget større 
end bare mig selv. Jeg vil se mit hold score mål, 
som var vi en samlet organisme. Jeg vil spille 
kamp, og i det øjeblik vi går i gang, vil jeg glem-
me alle mine bekymringer. Jeg vil følges med 
holdet hjemad, og vi bliver så fordybet i samtale, 
at vi slet ikke ser den langsomt synkende sol. Til 
sidst vil jeg ikke bare spille fodbold med holdet, 
men også se det. Vi skal se alle de store professio-

Hvad jeg tog for givet
Af Emil Külahci Andersen 1a (konkurrencevinder)

Da niveauet var meget højt i år gik 3. prisen til 
hele tre elever – en delt 3. plads til tre meget 
forskellige besvarelser:
’Tilbage til fællesskabet – Farvel Corona’ af Rose 
Reimers-Dahl fra 1h.
’Kære bedstemor’ af Bertram Lehmann Jensen 
fra 1m.
’Længslen og glemslen’ af Camilla Beck Chri-
stensen fra 1b.

nelle hold spille, og når der er halvleg, tager vi alle ud 
på fodboldbanerne i mørket og spiller. I nattens mørke 
kan vi ikke se andet end den gule bold, vi har med. 
Vi ville ikke engang kunne se hindanen, men det gør 
ikke noget, så længe vi ved, at alle er der.

Det vigtige i livet
   Når Corona er slut, vil jeg se min mormor og far-
mor. Jeg vil tilbringe utallige timer med dem på et 
væld af forskellige ture. Vi vil gå igennem Zoologisk 
Have, mens vi betragter alle de eksotiske dyr. Jeg vil 
i sommerhus med dem, men ikke et tilfældigt som-
merhus. Det skal være det sommerhus, hvor de selv 
tilbragte deres barndom. Her vil jeg høre om deres 
barndoms historier, imens vi går igennem den fan-
tastiske danske natur. Jeg vil se tjørnen blomstre og 
høre historier om deres fætres og kusiners helteger-
ninger. Jeg vil se over klitterne og høre alt om min 
forfædres udfordrende liv. Til sidst vil jeg give dem et 
stort kram uden at skænke Corona en eneste tanke.

Hvordan er det at leve som ung under coronaen.
   Virum-Sorgenfri Avis har fået lov at bringe vinderartiklerne fra gymnasies skrivekonkurrence som vi om-
talte på forrige side. Vi bringer 2 artikler fra første- og andenpoladsen i dette nr. trediepladsen som er delt 
mellem 3 elever bringer vi i næste udgave. 
Vi synes på redaktionen det er spændende at høre om hvordan man som ung reagere på en verdensomspæn-
dende pandemi 
   Læs med næste gang når vi bringer de næste artikler.

 
Stort til lykke til de tre vindere på 3. pladsen, der alle 
vandt en brunsviger-kagemand til hele klassen fra Bak-
ery by Hermann på Virum Torv og et 3. plads diplom.
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   ”Fuglene der pipper fra deres bur” - Dan Turèll
Når corona er slut, så vil jeg… Den umiddelbare fort-
sættelse, fra de fleste unge, vil formentlig være, at de 
gerne vil ud og rejse, se verden og feste med venner-
ne. Men vil man ikke altid det? Nogle gange kan det, 
der virkelig betyder noget være mindre og mere nært. 
Under corona har vi siddet hjemme, som fugle i et 
bur, foran vores computere, som har svært ved at følge 
med, ikke haft muligheden for at se dem vi gerne vil, 
og dagene er flydt ud i et. Vores hverdag er blevet 
vendt på hovedet og den spontanitet og frihed, som vi 
mennesker holder så meget af, er vi blevet frataget.

”Lad de tusinder perler boble” - Dan Turèll
   Men hvad vil jeg, når corona er slut? Tage til en 
hvilken som helst stor koncert og nyde stemningen. 
En sommerhustur med veninderne. Rejse et sted hen 
jeg altid har drømt om. Spise ude og prøve ny og 
spændende mad, men også de små ting fra daglig-
dagen i Virum: Biografen, et kram, bedsteforældre, 
spontane fester, badminton, arbejdet som træner, sam-
vær uden afstand og mundbind, indkøbstur, shopping, 

De simple ting
Af Lea Møller Kristensen 1b  (Vinder af 2. pladsen)

strand, badebro, bland selv-slik, caféliv og skole. 
Der er så mange ting, som ikke har været muligt, 
der vil blive muligt igen. Livet vil boble af glæde 
og frihed, som tusinder af bobler i champagne, og 
en konstant summen vil kunne fornemmes over 
hele verden.

”I hvilens og hverdagens seng” - Dan Turèll
   Alle disse ting er noget, jeg glæder mig til, men 
det gjorde jeg også før corona. Så i virkeligheden, 
er det, der mangler, hverdagen. Muligheden for 
at stå op og ikke være hundrede procent sikker 
på, hvad der kommer til at ske i dag. Kunne tage 
i skole og tage hjem igen. Tage på arbejde og til 
træning. Være sammen med mine venner, når jeg 
får fri. Jeg vil tilbage til hverdagen, som man vil 
tilbage til sin seng efter en lang dag. Tilbage til 
”hverdagens seng”. Jeg vil have følelsen af at tage 
af sted i skole og komme hjem igen, når man har 
fri, og som Dan Turèll sagde i sit digt fra 1993: 
”Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen - 
Jeg holder stinkende meget af hverdagen”.

   Caroline, som bor på Brovænget har åbnet Brov-
ænget Mini Bibliotek. Det er en del af ’Little Free 
Library’-konceptet.

   Brovænget Mini Bibliotek er nr. 124.917 i Little 
Free Library organisationen, og det er bibliotek nr. 
15 i Danmark. Organisationen startede i 2009, så 
man må sige, at ideen er blevet flot udbredt trods 
digitaliseringen.

Nyt Mini Bibliotek for beboere på Brovænget
Af Ruth Jacobsen

’Skilderhuset’ med 
bøgerne står ud til stien 
mellem Brovænget 42 
og 44.

   Caroline og hendes 
mand, Henrik siger
– Vi håber, at I tager 
godt imod initiativet og 
bliver flittige brugere af 
biblioteket, og vi ønsker 

alle brugere god sommerlæsning.

Planen er at holde Brovænget Mini Bibliotek åben i 
sommerhalvåret. 
- Caroline og Henrik har skrevet “BYT EN BOG” 
på skilderhuset, for det beskriver konceptet i sin 
enkelthed.
- Hvis man åbner huset, kan man være heldig at 
finde figenstænger til børn og håndsprit til voksne, 
siger Caroline.
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En nærved-katastrofe endte med opsætning af  
redningsudstyr
TrygFondens redningsstandere har gjort Kollelev Mosepark til et mere sikkert 
sted. Baggrunden er, at en mand var nær ved at drukne i oktober
Tekst og foto: Ruth Jacobsen

   Det var en smuk og stille morgen, da jeg mødte 
Morten Crone og hans 14-årige søn, Lau, tirsdag 
den 18. maj ved 7.30-tiden i Kollelev Mose. Årsa-
gen var, at der den dag skulle opsættes redningsud-
styr på 6 forskellige steder i den offentligt tilgæn-
gelige del af parkområdet. 
Ud over, at Morten Crone er en af grundejerne 
ned til de tre søområder i mosen, er Morten også 
formand for Brovængets Vejlaug og næstformand i 
Grundejerforeningen Kollelev Mosepark, som har 
støttet op om projektet.
   Baggrunden for at sætte udstyret op er en hæn-
delse, der kunne være endt helt katastrofalt en mørk 
og kold oktober aften sidste år.

Mortens søn, Lau fortæller:
- Far sad i stuen og jeg var i gang med at spille med 
nogle venner nede i kælderen. Pludselig bankede 
det meget hårdt på vores hoveddør. Det var en af 
vores naboer, der også bor ned til søen. De havde 
hørt noget ude fra søen og gik ud på deres terrasse. 
Selv om de intet kunne skelne i mørket, var de ikke 
i tvivl om, at der var en person i nød ude på søen. 

Havde kun hovedet over vandfladen
   Naboerne alarmerede straks 112, og andre naboer 
blev hidkaldt. Lau og Morten skyndte sig at rigge 
deres kano til, Lau satte båden i vandet, mens Mor-
ten hentede redningsveste, årer og reb. De lånte en 
pandelampe af en nabo og kom hurtigt på vandet. 
Lau padlede og sørgede for at holde båden sikkert 

under hele aktionen. 

Lau er vokset op i huset på Brovænget og færdes 
hjemmevant på søen. Det var en afgørende pointe, for 
uden Laus hjælp, var det aldrig gået, siger Morten.
- Det stod hurtigt klart, at manden sad nærmest urok-
keligt fast i mudder og dynd. 
   Lau fortæller, at manden kun akkurat havde hovedet 
over vandoverfladen, samtidig med at han blev truk-
ket længere ned som tiden gik. Han var så afkølet og 
udmattet, at han knap var i stand til at holde i det reb, 
vi fik kastet ud til ham.
Pludselig blev far og søn råbt an af politiet, der var 
ankommet til søbredden. 
- De råbte til os, at vi straks skulle komme ind, for 
manden kunne være bevæbnet og farlig, fortæller 
Lau.

Havde de adlydt politiet, var manden druknet
- Lau og Morten ville normalt altid gøre, hvad politiet 
måtte bede dem om. Men det kunne vi ikke, for så var 
manden ganske enkelt druknet. Desuden fremgik det 
tydeligt, at han ikke ville kunne bruge et evt. våben 
i den tilstand, som han befandt sig i. Han var ganske 
enkelt for forkommen – og meget, meget bange. Dyn-
det gjorde vandet helt uklart. Hvis manden kom under 
vandet, ville vi ikke kunne finde ham igen. Så ville 
det være slut. Det kunne vi simpelthen ikke.
Lau og Morten råbte til betjentene, at de fortsatte red-
ningen. Men de bad manden holde sine hænder, så de 
kunne se dem. Da han rakte hænderne op, sank han 
dybere i og stod nu i vand til hagen.
   Det var umuligt at trække manden fri. Der var brug 
for kræfter fra land. Mens Morten konstant talte med 
den nødstedte, padlede Lau dem ind til betjentene 
med den anden ende af rebet. Kombinationen af 
betjentenes træk fra land og et kraftigt ryk opad fra 
kanoen fik manden fri. Til sidst var manden helt un-
der vandet. Derefter kunne far os søn få manden ind. 
Da de kom ind til bredden, sprang redningsdykkere i 
vandet og bar den meget svækkede mand i land.
Den nødstedte mand blev visiteret, inden redningsfol-
kene arbejdede videre med ham, og han havde ingen 
relation til politiets efterforskning af en kniv-sag. Det 
var blot to begivenheder, der foregik samtidig, men 
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Det var derude på den nu rolige sø, at katastrofen kunne være 

Morten præciserer, at det var samarbejdet og den 
resolutte handling fra vores naboer, der afværge-
de en drukneulykke her i mosen. 
- Vi var overbeviste om, at vi kunne løse opga-
ven, da vi sejlede ud. Men vi havde ikke forestil-
let os, hvor små marginalerne var. 
Hændelsen i oktober endte som en lykkelig hi-
storie takket være den omgående indgriben fra de 
omkringboende. 
- Tænk, hvis vores nabo ikke havde opdaget, at 
noget var galt, hvis ikke vi havde været hjemme, 
og hvis ikke andre havde kunnet hjælpe med at 
hale personen i land. Det kunne meget let være 
gået helt galt, reflekterer far og søn, og Lau hu-
sker, at de egentlig ikke tænkte så meget over det 
hele undervejs.
 - Vi gjorde jo bare, hvad vi kunne. Det var først 
bagefter, at tankerne kom. 

TrygFonden donerede redningsudstyr

- Inden den chokerende oplevelse i oktober var 
der vist ingen, der havde overvejet, at rednings-
udstyr kunne være nødvendigt her, men det blev 
vi da i hvert fald klar over den aften. Ret hurtigt 
efter sendte vi en ansøgning til TrygFonden, 
der var meget imødekommende med at donere 
redningsudstyret.
 
Morten Crone fortæller videre om forløbet:
- Nu er vi så ved målet i dag. Kommunen har 
været virkelig hjælpsomme. For én ting er jo at 
få redningsstanderne i hus, noget andet er at få 
dem sat op. Men her trådte dygtige medarbejde-
re fra Lyngby-Taarbæk Kommune til med det 
professionelle værktøj. 

Jeg kunne med egne øjne se, hvordan arbejdet skred 
frem. Den første redningsstander var allerede rejst, 
og den næste snart på vej i det udgravede hul. 

- Så er vi allerede nede ved grundvandet, konstaterer en af kommu-
nens folk.

Rigtig nok, vi ser ned på det klare vand ca. ½ meter 
nede. Underdelen til standeren skal snart i hullet og 
fæstnes med stabilt grus, inden overdelen med selve 
redningskransen skrues op.

- Det var med et enestående samarbejde mellem alle, der medvirkede 
den mørke oktober-aften, at vi forhindrede ulykken, og en forbilledlig 
imødekommenhed fra TrygFonden og fra Lyngby-Taarbæk Kommu-
ne, der gør, at vi kan se resultatet i dag.



af Birgit Trillingsgaard
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   Den yndigste lille pigehund stod en dag uden for 
lågen i ”åbningstiden” og ventede på at blive eks-
pederet. Hun kendte godt ”slikbutikken” på Birke-
vang, som alle hunde i nærområdet taler om, for hun 
havde besøgt den en enkelt gang tidligere, men det 
var meget længe siden, for det er ikke så tit, hun går 
tur med mor lige i det område. 

Nu var de her så, og straks løb Silke op ad trappen, 
dels for at hilse på Lexi og ikke mindst for at få 5 
godbidder af bedste kvalitet sammen med Lexi.

Silke gør opmærksom 
på  Silke kigger længselsfuldt efter Lexi
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Silke er en Shih Tzu og stammer fra Tibet. Som man-
ge andre uimodståelige piger, har denne hunderace 
også navne som ”Løvehund”, ”Den lille lykkebrin-
ger”, ”Chrysantemum-hund” og ”Dødsdragehund”.

: Så kom belønningen – 5 af de gode til hver

Sommer betyder kølig hvidvin
Sommeren står for døren, hvilket betyder kølig hvidvin i glasset. 

   Nu er det blevet nemmere 
at finde den rette hvidvin, 
da Danmarks første bog, 
dedikeret til italienske 
hvidvine, udkommer. Det 
er vinentusiasten Steen 
Asmussen fra Virum, der 
har skrevet bogen ’Italiens 
fantastiske hvidvine’, hvil-
ket er hans anden vinbog på 
blot to år. 

Mens forfatterens første bog – ’Italiens hemmelige 
vine’ - har fokus på ukendte italienske kvalitetsvi-
ne, tager hans nye bog læseren på en rejse blandt 
kvalitetshvidvine, der er lavet på gamle indfødte 
italienske druesorter. Steen Asmussen er en pas-
sioneret vinentusiast, der i mere end 20 år har 
interesseret sig for italiensk vin og som følge heraf 
har rejst, læst og smagt sig gennem Italien mange 
gange.
   I hans optik er Italien verdens mest interessan-
te vinland, da Italien er det vinland i verden, der 
benytter sig af flest forskellige gamle indfødte 
druesorter. De har i mange tilfælde været tæt på 
udryddelse og har i en lang årrække stået i skyggen 
af mere internationale druesorter. Men øget be-
vidsthed om klimaforandringer, økologi og biody-
namisk vindyrkning har fået mange af de ypperste 

vingårde til at fokusere på 
deres rødder og traditio-
ner, så de i dag benytter 
gamle, lokale indfødte 
druesorter til deres vine.
I følge forfatteren skal 
vi være glade for denne 
udvikling, da den øgede 
mangfoldighed, der samti-
dig er med til at bibeholde 
den regionale kulturelle 
identitet i vindistrikterne, 
er en meget positiv udvikling for forbrugerne, der i 
fremtiden kan se frem til større diversitet og øgede 
muligheder for spændende og unikke vinoplevelser.
Så med Danmarks første bog dedikeret til italienske 
hvidvine, kan man roligt sætte sig godt til rette, skæn-
ke god italiensk hvidvin i glasset og lade sig inspirere 
til vidunderlige hvidvinsoplevelser. 

Kim & ”Larsen” stopper i Sorgenfri Fisk 
Kim Ræbild skriver: ”Efter mere end 13 år på 
Sorgenfri Torv er det tid til at give stafetten videre. 
Butikken overtages af et par nye friske fiskemænd, 
som vil drive biksen videre i samme ånd. Christoffer 
og Co. kommer og er hos os i juli måned, så I kan 
komme og hilse på dem inden den endelige overta-
gelse, som er den 1/8-2021. "Larsen" og jeg er her 
altså sidste dag den 31/7-2021 -  så vi er her et par 
måneder endnu.
Vi siger tusinde tak for de mange gode år her på tor-
vet, og vi håber, at I vil tage rigtig godt imod de nye 
fiskemænd.
De bedste hilsner   Kim & "Larsen" 

Sorgenfri Fisk skifter ejer

Steen Asmussen.
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Kort nyt
To lokale skoler får et løft
   Kommunen giver to skoler en opgradering
På et møde i kommunalbestyrelsen den 27. maj 
blev det besluttet at bevillige godt seks mio. kr. til 
at forbedre lokalerne til håndværk og design på 
Trongårdsskolen og Hummeltofteskolen

   Status for de to projekter er, at der har været 
afholdt et fælles rådgiverudbud for begge projek-
ter, og den vindende rådgiver har udført indledende 
undersøgelser og analyser af placerings- og dis-
poneringsmuligheder for de opgraderede lokaler. 
Processerne har været med deltagelse af skolernes 
ledelser og faglærere, og der er på begge skoler 
opnået enighed om løsninger for faglokalernes 
placering.

Slut med coronatest i Virumhallen

   Fra tirsdag den 1. juni flytter hurtigtest fra Virum-
hallerne til Lyngby Storcenter – i de gamle Stadium 
lokaler på første sal ved indgangen fra Kanalvej 6. 
Det sker for bl.a. at skabe plads til fritids- og idræts-
aktiviteterne i Virumhallerne i forbindelse med genåb-
ningen.
Åbningstiden er den samme: 7-20 alle ugens dage.
Det kræver IKKE tidsbestilling. 
Husk din mobiltelefon, da du får en SMS med resul-
tatet.
Borgere i Virum og Sorgenfri kan også benytte test-
centeret i Holte, Holte Stationsvej 3, 2840 Holte.
Du kan se mere på: https://www.ltk.dk/borger/sund-
hed/coronaviruscovid-19

Pytmanden besøgte Sorgenfri Torv

   I sidste uge besøgte Henrik Høyer Hansen Sor-
genfri Torv, hvor han solgte sine berømte PYT-bø-
ger og PYT-knapper..
Salget af Pytartikler går ubeskåret til Sankt Lukas 
Børnehospice i hellerup og det er der hedldigvis 
mange der vil støtte. bøgerne kan også købes på 
nettet hos www.tinasverden.dk

Virum Loppemarked starter igen 

   Virum Sorgenfri Håndboldklub åbner igen  loppe-
markedet  ved Virumhallen.  
Stadesalget er  startet.. Der afholdes 8 loppemarkeder 
hen over sommeren, hver 14. dag.  
Der er  50 pladser langs med hallen og rundt om. 
Prisen på en stadeplads er 300 kr. incl. et bord. 
Overskuddet går til ungdomsarbejdet i klubben.  
Man vil til alle markederne blive hjulpet på plads af 
Mette, som har været med gennem alle de mange år 
vi har haft loppemarkedet.
 
Start den 20. juni
Datoerne herefter er :
4. juli, 18.juli, 1. august, 15. august, 29. august,
12. september, 26 september 
Se mere på hjemmesiden hvor du også kan bestille 
en bod: 
www.virumloppemarked.dk

Henrik Høyer 
Hansen
med en af sine 
kunder.

Hummeltofteskolen og Kongevejens Skole
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Vi bor nu et skønt sted!
Her er nogle fotos, jeg tog på en morgenvandring til Lyngby Sø  
forleden:

   Traditionen tro er det atter tid til Virumgades årlige 
vej- loppemarked, så efter aflysning sidste år grundet 
covid19- pandemien, vil vi forsøge igen i år - selv-
følgeligt i respekt for gældende retningslinjer så som 
fornuftig opførsel, god afstand, mundbind og sprit - at 
afholde loppemarked
                    

               Lørdag den 5 juni kl. 10-14

   Så vær med – enten som gæst eller med en gratis bod 
- på strækningen ved gadekæret til alle tiders loppe-
marked. Alle er velkomne.

Loppemarked i Virumgade - en god tradition

Loppemarkedet i Virumgade er altid hyggeligt og meget velbesøgt.
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Rubrikannoncer
 

Støt det lokale handelsliv Byens billigste annoncer
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