
 
 

 

Referat møde 12.03.2019 

Hemingway Club Lyngby 

1. Velkomst 
Formanden bød velkommen til et nyt spændende møde.  

Som opfølgning på referatet fra sidste møde, som handlede om prostatakræft, blev det fremhævet 

at der skulle være klare symptomer før henvendelse om lægeundersøgelse. 

Stadsarkivar Mette Henriksen blev budt velkommen til en dag, som var planlagt af Kulturgruppen. 

2. Præsentation af medlemmer  
Mogens Sloth Nielsen, Carsten Lund og Poul Erik Holm stod for dagens spændende præsentationer. 

3. Stadsarkivar Mette Henriksen: Lyngby i 1950´erne 
Lyngby har haft en rivende udvikling efter 2. verdenskrig, så kom en periode som 

museumskommune og nu er der atter gang i udviklingen som vidensby. I dag vil Mette fortælle os 

om 1950´erne. 

 

Mette præsenterede sig og fortalte om Stadsarkivet på Friboeshvile, som er åbent for 

offentligheden, og opfordrede til besøg. Flere informationer kan findes på www.stadsarkivet.ltk.dk 

 

Sognerådsformand (1928-1950) Ingvar Nørgaard (S) var initiativtager til udviklingen ved Sorgenfri 

Torv og Virum Torv, hvor man byggede på bar mark. 

Udviklingen blev fulgt op af borgmester Fenneberg (C) 1950-1972. 

 

Befolkningen er vokset fra 20.000 til nu 55.000 og der blev bygget mange ejerboliger og almene 

udlejningsboliger i Fortunbyen, Lundtoftegaard, Virum og Sorgenfri. Boligerne var primært planlagt  

til børnefamilier. 

Det nuværende rådhus blev indviet i 1941. Fra 1952-59 blev Ulrikkenborgskolen, 

Hummeltofteskolen, Lundtofte skole og Fuglsanggaardskolen bygget.  

Der blev bygget mange rækkehuse som f.eks. Ligustervænget (1952). I 1958 blev højhusene ved 

Sorgenfri Station bygget. Som noget nyt var der både butikker, børnehave og fællesfaciliteter. 

 

Lyngbyvej gik gennem Lyngby Hovedgade, som havde trafikkaos indtil omfartsvejen kom i 1960. 

Der var trolleybusser frem til 1973. S-tog kom i 1936 og var med til at skabe udviklingen i Sorgenfri 

og Virum. 

 I 1960 var man oppe på 6000 arbejdspladser i kommunen, og mange pendlede til Lyngby. Blandt 

de store arbejdspladser var:  

Dansk Stålindustri (haveredskaber og værktøj),  

http://www.stadsarkivet.ltk.dk/


 
 

 

Dansk Gardin og Tekstilfabrik på Gl, Lundtoftevej med 300 ansatte. Bygningerne bruges i dag til 

kontorer, butikker og motionscenter. Navnet står stadig på gavlen. 

Schous Strømpefabrik i Ørholm, med 700 ansatte, heraf mange kvinder, som kunne få børnene 

passet på fabrikkens børnehave.  

Hirchsprungs tobaksfabrik med 380 ansatte.  

Lyac som lavede batterier, og senere blev lukket på grund af forurening. 

Lyngby havde et stort aktiv i både industri og handel. 

I 1960 startede Magasin byggeriet af en ny stor butik.  

En ny retsbygning skød samtidig op. (Kort efter måtte den lade livet for Lyngby Storcenter, og flytte 

til Sorgenfri, som nu også er revet ned).  

Kulturen havde gode tider. Fenneberg arrangerede Picassoudstilling i 1954 på rådhuset. 

Sophienholm blev købt, Stadsbiblioteket blev indviet i 1964. Der var udlån af musik og kunstværker. 

Der var 2 biografer, Lyngby Bio og på Virum torv, hvor Fakta nu ligger. 

 

Claus-Colding-Jørgensen fortalte at Kulturgruppen arranger rundvisning i Bondebyen med Mette. 

Der vil være mulighed for deltagelse efter først til mølle princippet, når tilmelding bliver udsendt. 

 

4. Undergrupper 
Vinmøde afholdes 19/3. Invitation er sendt ud til alle medlemmer. Det er et forsøg på at kickstarte 

en vinklub. Mødet vil vise om der er interesse for sådan en klub. 22 har tilmeldt sig.  

Rejsegruppen, Jørgen Fynsø, holder deres første møde i dag. 

Ankermænd til undergrupper efterlyses. Som hjælp til start af undergrupper er der nu udarbejdet 

en vejledning, som kan findes på hjemmesiden. 

 

5. Kommende møder 
26/3 kommer radiochef Gustav Lützhøft, DR, og fortæller om ”DR og den nye medievirkelighed”. 

 

6. Medlemsstatus 
Efter GF er situationen således: 

Medlemmerne har været meget hurtige til at betale kontingent.  95 har betalt. Fristen for betaling 

er fastlagt til 15. marts. 

Derefter tager vi stilling til optagelse af medlemmer fra ventelisten, som stadig vokser. 


