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Olufshøj - Centrum for familien Jersild i 100 år

Der er knap 100 år mellem de to billeder af udsigten mod syd fra haven. Læg mærke til, at alt er åben mark uden høje 
træer. I dag er hele området dækket af huse og haver med høj bevoksning

Gartner Frederiksen med fødsels-
dagsblomster til Olaf Jersild.

Skolefoto 5. klasse 1916

Familieudflugt til Geels skov

I køkkenet på Olufshøj

Jumpen foran Søllerødgård

I 1950 og 1951 døde mine bedsteforældre Olaf og Ingeborg 
Jersild. De havde købt Olufshøj af kammerherreinde Neerga-
ard omkring 1910 som sommerresidens for dem selv og deres 

fire sønner (børnene på billederne fra familiealbummet), hvorefter 
min far, overlæge P.M. Jersild, der var nr. 2 søn overtog huset sam-
men med sin kone Marie Louise og de tre døtre Birgitte, Kirsten 
og Susanne. I dag ejes huset af Kirsten og hendes mand Ture.
Huset, som har eksisteret i mere end 250 år, har en lang historie. 
Man mener at det kan være  Eigtved som har bygget det på samme 
tid som Gl. Holtegård, men der hersker stadig lidt tvivl herom. 
I 30erne blev der skåret en stor bid af huset, da man udbyggede 
vejen, der snoede sig mellem Søllerødgård (nu Søllerød Slot) og 
Olufshøj til en asfalteret vej. 
Da min far var dreng kørte de hvert år i maj herud i hestevogn med 
deres oppakning, børn og tjenestefolk for at tilbringe sommeren 
her langt ude på landet indtil de drog tilbage til Kronprinsessegade 
nr. 2 i september. 
Man kunne se næsten helt til København fra Olufshøj,  da stedet 
var højt beliggende og der ikke var mange huse til at forstyrre 
udsynet. Her 60 år efter husker jeg tydeligt, at vi kunne skimte 
Sorgenfri Slot, og hvis vi børn kravlede helt op i det store grantræ 
i bunden af haven, ja så kunne vi også se Rådhustårnet. Haven var 
jo meget større, end den er i dag, da man efterhånden udstykkede 
grunden til parcelhusgrunde. Jeg husker tydeligt, at vi gik på æb-
lerov hos naboen Dethlef Jürgensen, som ejede alle grundene fra 
Carlsminde og helt ned til Vangebovej.
Søllerød var en dejlig landsby at vokse op i. Der var alle de forret-
ninger på vejen, man kunne ønske sig. Der var ikke mindre end tre 
købmandsforretninger – den ene på Mothsgården, hvor også slik-
mutter holdt til i et lille indelukke. Det var det vildeste at smutte 
over til hende og købe slik. Jeg husker, at min bedstemor havde 
samlet en hel flaske énører til mig, hvorefter jeg strøg over til slik-
mutter og fik alle énørene vekslet til pinocciokugler – så var der 
fest i gaden! 

Så var der grønthandler Frederiksen, som lå der 
hvor Søllerød Terrasserne nu ligger – Frederiksens 
bedstemor var jo vågekone for H.C. Andersen, når 
han var på besøg hos fru Neergaard. Det blev for-
talt, at hun måtte sidde hele natten hos H.C. An-
dersen og holde ham i hånden, da han var så bange, 

og fordi han havde så ondt i tænderne. Det gjorde et stort indtryk 
på mig, især fordi min far meget ofte læste højt af hans eventyr. 
Ja så var der bladhandleren, om hvem man sagde, at han holdt med 
tyskerne –  tænk at man kunne leve af bare at sælge ugeblade. Der-
efter var der Schous Sæbehus, som solgte sæbe, synåle og –tråd. 
Der var også slagteren og cykelsmeden og frisøren, som lå i nr. 56 
– hvor  ”Krøllevalde” boede. Han var et farverigt element i gadebil-
ledet, for han var altid fuld og rendte efter os børn, fordi vi drillede 
ham – Der var derefter bageren, hvor man altid fik frisk og hjem-
mebagt brød. 
På den anden side af Søllerødvej boede grønthandler Frederiksens 
bror, hvor vi kunne købe friske æg. Ja – og så kom købmand Poul 
Rasmussen i nr. 45 – der kom vi også rigtig tit, da han altid forkæ-
lede os og kaldte os ”min blomst” og gav os gratis slik !! 
Ved siden af ham lå de to små træhuse med henholdsvis skomage-
ren og barberen – Ja der manglede ikke noget i Søllerød, som i dag 
er blevet en lidt kedelig forstadsby. 
Vi unger havde det i hvert fald sjovt – vi drønede ned af Hulvejen 
på ski og kælk om vinteren. Nogen gange gik det galt, som da min 
søster Kirsten drønede lige ind i en jernstolpe og fik et stort hul 
i hovedet – Vi stod også på skøjter både på Søllerød Sø og tænk 
jer – også på Gadekæret (ja man var nøjsom på den tid) – og om 
vinteren når sneen lå højt så kørte vi på sparkstøtting (en stor kælk 
med meder, hvor man stod bagpå og skubbede) hele vejen ned til 
Holte Gymnasium, hvor vi gik i skole. Ellers cyklede vi altid ned 
ad bakken til Holte Gymnasium og tilbage igen – det betød ikke 
noget for os børn – der var jo heller ikke så meget trafik på den tid. 
Jeg husker at vi havde en speciel leg, der hed ”hvem kommer sidst 
over vejen - inden bilen” – Man levede mere farligt end børn gør i 
dag.

Birgitte Jersild Storm

De gamle fotografier er fra tiden mellem 1910 og 
1925 og er venligst udlånt af Kirsten Jersild.
De nye billeder skyldes Lars Kristensen


