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Her var Søllerødvejs butikker
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Mærket viser, at 
der var en butik på 
adressen i 19401. Stenhugger

2. Planteskole
3. Frugt & Grønt/Blomster
4. Købmand
5. Søllerød Kro
6. Handelsgartner
7. Vin & Tobak
8. Barber
9. Skomager
10. Autoværksted
11. Købmand
12. Schous Sæbehus/Slagter
13. Cykler/Vaskeri
14. Bageri
15. Søllerød Park

Søllerød kommunes Vejvisere 
for 1930-60 viser:

Som det fremgår af planchen, er kun blomsterbutikken i 
Mothsgården tilbage som egentlig butik på Søllerødvej.

Da Søllerød Park blev taget i brug i 50’erne oprettede køb-
mand Poul Rasmussen en filial på Vangebovej. I begyndelsen 
af 70’erne lukkede forretningen på Søllerødvej, og ”filialen” 
blev Poul Rasmussens eneste butik.

Alle fotos på denne planche: Lars Kristensen
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Søllerød 1955-1963
Jeg kom meget, faktisk hver dag, hos min moster og onkel, 
som boede på Skodsborgvej 180. Der lå Vangeboled som 
gik ned til skoven med hulvejen til Ørholm. 
Bag min Mosters hus var der mar-
ker op til skoven, hvor familien 
Almand-Hansen havde en lille ejen-
dom. De dyrkede jordbær og lidt 
korn. På dette område blev Vange-
boskolen bygget senere.  
De nærmeste forretninger var i Søl-
lerød by. Så når der skulle handles 
brød og andre fornødenheder, blev 
min jævnaldrende kusine og jeg 
sendt til Søllerød for at hente de 
forskellige varer.
Forår, sommer og efterår var det en dejlig tur på Søllerødvej. 
Her lå der smukke store villaer med dejlige haver. Jeg kan 
ikke erindre, at vi så nogle af beboerne. På hjørnet af Atte-
mosevej og Søllerødvej ligger den smukke hvide villa, og lidt 
længere oppe af Søllerødvej ”Belvedere”, hvor der i en del år 
var privat pleje-/alderdomshjem. Der var også flere store og 
mindre villaer dengang.
Sidst i 50erne begyndte der at blive bygget mindre huse på si-
devejene til Søllerødvej. Det var i de år, hvor mange huse blev 
bygget i gasbeton. Jeg husker, at der kom en del Brøckner-
Nielsen huse.
Forretningskvarteret i Søllerød lå mellem det gamle rådhus 

og gadekæret. Der var Bagerme-
ster Meyer på den ene side og 
Købmand Poul Rasmussen på 
den anden side af Søllerødvej.
På den ene side af Søllerød-
gårdsvej og Søllerødvej lå der 
en Damefrisør, og på den anden 
side Slagter og en Cykelhandler 
med værksted, dernæst var Vin-
og tobaksforretningen. På den 
modsatte side, ligger der stadig 
et rødt lille træhus. Her var her-

refrisør ved frisør Ivan,  Søllerød Slot med kapel 
og portnerbolig var der også den gang før Kro-
en.
Ved gadekæret var der en Kiosk med blade og 

slik mm. som jeg husker det. Der 
var også en lille Blomsterforretning 
ved siden af,.Den udgør nu Sølle-
rød blomsterforretning, I museet 
var der almindelig beboelse. Der 
var muligvis flere forretninger, som 
jeg ikke erindrer. 
Kirken besøgte vi af og til, og vi 
så derfor lidt på alle de fine huse.
Carlsminde var vi meget optaget af 
- fablede om, hvem der mon kunne 
bo der. Jeg drømte ikke om, at jeg 

skulle få mit job der i næsten 30 år i Ven-
stres tjeneste.    
Midt i halvtredserne begyndte byggeriet 
af Søllerødpark mellem Vangebovej og 
Skodsborgvej, mod Skodsborgvej var 
Krags mose, hvor vi løb på skøjter om 
vinteren.
Med denne bebyggelse kom der også det 
lille forretningskvarter på Vangebovej, 
Købmand Poul Rasmussen og Bagerme-
ster Meyer åbnede filialer her. Der kom 

desuden en Slagter og en Herrefrisør. 
Omkring 1957-58 blev Arnegård, som lå mellem 
Vangebovej og Søllerødgårdsvej udstykket.
Der blev bygget en del huse, som deltog i en bygge-
udstilling, jeg husker ikke helt, hvornår det var, men 
det må have været sidst i halvtresserne.
Dette var blot et lille udpluk af mine barndomserin-
dringer fra Søllerød.

Esther Rasmussen


