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Tvister i Søllerød Grundejerforening gennem 100 år

Søllerød Grundejerforening har været skueplads for 
forskellige tvister gennem sin 100-årige eksistens.

Et af de mere spektakulære eksempler udspandt sig i 
1934, hvor Søllerød Kommune – bl.a. med støtte fra Konge-
lig Dansk Automobilklub – ønskede at rette Søllerødvej ud 
for at forbedre trafiksikkerheden.

Historien fandt vej til såvel Berlingske Tidende, som bladet 
Motor, årgang 1934.

Striden, der er beskrevet i artiklerne til højre, gik ud på, at 
sognerådet (vejudvalget) ville ekspropriere en del af grosse-
rer Detlef Jürgensens ejendom for at nedrive en havemur og 
fjerne en del af et udhus/en lade, for at forbedre oversigtsfor-
holdene på Søllerødvej.

I protest herimod satte grosserer Jürgensen sin ejendom til 
salg og blev interviewet herom i Berlingske Tidende.

Set med nutidens øjne forekommer vejsvinget muligvis ikke 
særlig farligt, men i 1934 mente både sognerådet og Konge-
lig Dansk Automobilklub, at der var stor fare for cyklister og 
fod-gængere. Man skal huske på, at Søllerødvej den gang var 
en af de mest yndede turistveje i Nordsjælland.

Sagen blev forelagt Fredningskomitéen og behandlet på et 
møde i Fredningsnævnet, der frem-kom med en udtalelse.

Udtalelsen førte til, at bl.a. overretssagfører Sachs til Berling-
ske Tidende udtalte:

”Jeg er selvfølgelig godt tilfreds med at Fredningsnævnet har 
givet sin tilslutning til de betragtninger, jeg har fremført, og 
jeg kan ikke tænke mig muligheden af, at Søllerød Sogneråd 
vil negligere det af Fredningsnævnet udtalte ønske og således 
tvinge til at forlange en formel kendelse, som jeg sikkert reg-
ner med må blive et forbud mod den af sognerådet, med så 
stor stejlhed, fastholdte plan.”

Dette afstedkom, at der i Københavns Amtsavis under over-
skriften Søllerød-Idyllen – misvisende artikel i Berlingske 
Tidende – blev bragt et indlæg af John Knox og Th. Opper-
man, som efter en gennemgang af Søllerød Kommunes bud-
get for 1934/35, konto III: Vej- og Kloakvæsenet, bl.a. skrev:

”Angående flytning af grosserer Dethlef Jürgensens havemur 
i overensstemmelse med sognerådets forslag, er der ved skri-
velse af 25. oktober 1934 fra overretssagfører Sachs opnået 

enighed, også med hensyn til erstatningen, og deri ligger for-
mentlig en anerkendelse af, at det er rigtigt her at følge sog-
nerådets forslag, som på dette punkt synes meget uheldigt, 
da det bibeholder den nuværende uoverskuelighed i vejsvin-
get.

….. at det er beklageligt, at det bliver nødvendigt at skære ca. 
2,75 meter af Dr. Jersilds udhus, er man vist enige om, men 
at det ligefrem skulle være skadeligt for idyllen i Søllerød, er 
kun en påstand, som ikke har været særlig kraftigt underbyg-
get.”

Medlem af Fredningsnævnet, amtsrådsmedlem A.C. Ander-
sen fandt også anledning til at blande sig i debatten og afgav 
et indlæg den 5. november 1934 i Københavns Amtsavis, 
hvor han slog til lyd for, at en plan, udarbejdet af to privatper-
soner og Søllerød Grundejerforening, ikke var tilfredsstil-
lende.

Endelig fandt ingeniør ved Søllerød Kommune, H.C. Bache, 
også anledning til at afgive et indlæg, der blev trykt i Køben-
havns Amtsavis, hvor han bl.a. skrev:

”Hvordan man kan komme til et sådant resultat synes 
uforståeligt, og hvordan overretssagfører Sachs stadig kan 
fastholde at ekspropriationen er grundlovsstridig, er ubegri-
beligt, da overretssagfører Sachs jo ikke kan være ubekendt 
med da det ved møderne er foreholdt ham, at ekspropria-
tionen foretages med hjemmel i Lov af 20. august 1853. Jeg 
undlader ikke at bemærke, at jeg tror, at det vil være rigtigt og 
lettest for overretssagfører Sachs, og det af overretssagføre-
ren startede skønhedsværn i denne sag, snarest at erkende, at 
den fjer, de mener at kunne pynte sig med, i nogen grad min-
der om Kejserens Klæder.”

Resultatet af de mange bestræbelser og skriverier blev, at pro-
jektet blev  delvist opgivet, så muren og enden af Jersilds hus 
står der den dag i dag. Jersilds hus mistede dog et lille stykke.

Praksis i grundejerforeningen i dag er, at man fører aktiv dia-
log med Rudersdal Kommune – såvel politikere som em-
bedsmænd. Kommunens repræsentanter deltager i grund-
ejerforeningens årlige generalforsamling, holder indlæg og 
svarer på spørgsmål.

Grundejerforeningen går kun ind i nabostridigheder m.v., 
hvis parterne ønsker dette.


