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Carlsminde - Mødested for ”eliten”

Søllerødvej er noget særligt, et attraktivt sted at bo, et 
besøg værd for gæster -  blandt andet fordi vi her finder 
en række ældre, markante ejendomme. For eksempel 

CARLSMINDE, hvis historie går 230 år tilbage. Hoved-
bygningens stil er barok. Sidebygningen, der er opført langt 
senere, rummer bl.a. en ikke helt almindelig hestestald.

Stedet er ikke kun et stykke interessant arkitektur, det repræ-
senterer også et spændende galleri af ejere, folk og fæ. Siden 
1970 har Carlsminde huset partiet Venstres Landsorganisa-
tion, hvor Venstres ledere derfor har haft deres gang, herun-
der Venstres tre statsministre fra 1970 til i dag, nemlig Poul 
Hartling, Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmus-
sen.

Men allerede i  1799 indtog den første statsminister Carls-
minde. Det var grev Carl Friedrich Reventlow til Althof, der 
i 1797 var blevet udnævnt til ”statsminister” og chef for det 
tyske kancelli og derfor havde brug  for en sommerbolig i 
nærheden af København.

Senere kom en periode med skiftende ejere frem til 1874, 
hvor komponisten Emil Hartmann købte Carlsminde, må-
ske mest fordi det lå så langt fra faderen I.P.E. Hartmanns 
sommerhus i Nærum. Med hans overtagelse blev stedet i de 
efterfølgende år samlingspunkt  for en række kulturperson-
lig- heder, f.eks. Neupert, Neruda, Grieg og Winding. Den 
norske komponist Edvard Grieg, der hørte til Hartmann 
familiens nære venner, opholdt sig en sommer på Mothsgår-
den lige overfor, hvor han komponerede den kendte C-mol 
koncert, Mothsgården, der i dag rummer Rudersdal muse-
erne.

Også H.C. Andersen hørte til vennekredsen, i det han i en 
periode ofte kom på besøg hos Louise de Neergaard, der 
boede næsten lige ved siden af på Olufshøj.

Vi springer lidt i tiden - til 1903 - hvor Geheimestatsraad Isak 
Glüstadt, Landmandsbankens navnkundige direktør købte 
ejendommen, der nu var på mere end 50 td. land. Han var 
fritidslandmand, dyrkede jorden og indrettede en stor park 
med plads til et par løsgående elefanter samt en sø med ged-
der.

Efter Glückstadts død blev ejendommen i 1913 solgt til 
grosserer Dethlef Jürgensen. Dermed blev stedet igen ram-
men om ”betydelige mænd og smukke kvinder”, som skrevet 
står i analerne.  For eksempel Georg Brandes, Julius Paulsen, 
Storm-Petersen, Johs. V. Jensen og K.K. Steincke. Men også 
Gustav Wied, Clara Pontoppidan og ikke mindst kong 
Chr.X og dronning Alexandrine hørte til inderkredsen.

Galophestenes indtog

Dethlef Jürgensen var ”bidt af ” fuldblodsheste og 
opførte en fornem hestestald med mahognibokse 
og stukloft. Her opdrættede han en række fine gal-

opheste, hvoraf hele 3 blev Derbyvindere.  

Da Venstre overtog Carlsminde i 1970 stod der en enkelt 
hest tilbage, ikke en galophest, for Carlsminde var i begyn-
delsen af 50’erne blevet købt af den rideglade familie Schiør-
ring, der netop havde solgt ”Frydenlund” i Vedbæk til Victor 
Borge. Så med i Venstres handel fulgte ”Niels Holger”, en 
skimmel, der flere gange havde vundet Hubertusjagten. He-
sten fik lov til at stå til den et års tid senere døde en naturlig 
død, passet af den tidligere staldmand Johan Larsen.

Af Tom Matz, redaktør

Carlsminde Avlsgård. Avlsgården nedbrændte under 2. verdenskrig. 
Ejendommen lå ved den nuværende vej ”Skovskellet”.

Personer: Bestyrerparret Viggo og Christine ”Stinna” Møller Poulsen.

Fra Rudersdal Historiske Arkiv - ca. 1920

Sådan gik det til, da sønnen 
Ole blev gift med Dorte.

Billedet er taget på Søllerødvej 
udfor kirken.

Telegrafisk nytårshilsen 
fra dronning Alexandrine 
til fru Dethlef Jürgensen 
fra 2. januar 1949

Udlånt af Venstres Lands-
organisation

Carlsminde set fra parken i ca. 
1906 i Glückstadts ejertid.

Udlånt af Venstres Landsorganisa-
tion

Carlsminde malet ca. 1920 af L.A. Ring

Udsigten fra terrassen udover parken - ca. 1906

Et kig ind i stalden. Til højre ses Niels Holger med skilt over boxen. 
Boxene er udført i massiv mahogni.

Dethlef Jürgensen modtager en ærespræmie i Klampenborg, 
som overrækkes af direktør G. Bryans

Udlånt fra Venstres Landsorganisation

Carlsminde interiør ca. 1906

Udlånt fra Venstres Landsorganisation


