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Villa Sol
I dag: Dreyersvej 8, 2960 Rungsted 
Kyst

Tidligere Nordre Strandvej 7 og 
senere Rungsted Strandvej 143.

Bygget i 1901 af murermester 

Jens Jensen
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Allerede i 1907 blev der tilføjet en lille altan og overdækning af veranden. 

Det var det eneste om-/tilbygning indtil renoveringen i 2015/2016.
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Fra omkring 1877 til begyndelsen af 1900-tallet sker der 
udstykninger fra Rungstedlund, Rungstedgaard og et par 
enkelte grunde omkring Sømanshvile, der alle ejedes af 
Ingeborg Dinesen og hendes bror jægermester Dinesen. 
(Karen Blixens familie).

Ved anlæggelsen af Kystbanen begyndte interessen for 
jorden i Rungstedområdet. De lidt bevægelige 
Bygningshaandværkere lagde an, de sindige Bønder fulgte 
efter. De klang med Guld i luften i de Tider.” Sådan blev det 
opfattet i 1913 af Karl Larsen i bogen "Hørsholm og 
Rungsted”.

Der var stor forretningsmæssige aktiviteter, især nord fra 
havnen hvor ejerne af Badehotellet Theodor Fugmann 
sammen med vinhandleren Rudolph Dreyer købte ”En Lod 
ved Sundet nordøst i Marken” af familien Dinesen. Dette 
parcel blev udstykket i ikke mindre af 23 parceller langs 
Strandvejen samt de to ny anlagte veje Fugmansvej og 
Dreyersvej opkaldt efter de to jordspekulanter.

Rungsted Strandvej 143 (i dag Dreyersvej 8) er et eksempel 
på den livlige handel med grunde og huse 
omkringårhundredskifte. Grunden der var en del af en parcel, 
som Fugmann og Dreyer købte af Dinesen, blev afhændet til 
tømrermester Jens Jensen i Februar 1901. I1901 bygggede 
tømremesteren villaen på nr. 143 med tårnudbygning og 
gavle af bindningsværk. Han solgte den i marts 1907 til 
Bankdirektør Vald. Goldschmidt, som året efter afhændede 
huset til Th.S. Trier og Louis Trier i fællesskab. 

(kilde: Strandvejen før og nu)

Postkort fra 1905, Hørsholm Egns Museum
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Peter Eigtved, efterkommer af familien Trier fortæller: ”Fra 1907 var huset ejet af familien Trier og deres 
efterfølgere. Familien brugte huset som sommerhus og boede her fra påske / foråret til efterår. Peter 
Eigtved selv boede her hele sommeren og rejste daglig med kystbanen til København for at gå i 
gymnasiet.
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Lokalhistoriker Dines Bogø skriver om den tiden under tyskernes 
besættelse i Rungsted. Villa Sol, Rungsted Strandvej 143 havde 
en speciel rolle:

Krigsmarine og Tysk Kystpoliti havde indlogeret sig på Rungsted 
Badehotel. Da det kneb med plads på Badehotellet blev der 
oprettet en teltlejr syd for Rungstedvej skråt bag ved kroen. 
Lejren hed i folkemunde "Cirkus Hitler".

Primo januar 1944 var Gestapos underafdelinger funktionsklare i 
byerne Gilleleje, Snekkersten, Rungsted og Dragør.

Villa Sol, Rungsted Strandvej 143 - officielt var det "Fluko", der 
disponerede over villaen, men i virkeligheden var det en særlig 
Gestapo-afdeling, der brugte villaen. 

Villa Sol på Rungsted Strandvej 143 (daværende Nordre 
Strandvej 7) blev anvendt af dansk kystpoliti indtil 19. september 
1944.

Gestapofolkene, der overtog Villa Sol ønskede ikke samme 
opmærksomhed som kollegerne fik i nr. 177-179. Den både- og 
badebro, der dengang hørte til villaen, blev ofte brugt, og ikke 
kun til badning.

Fra villaen var der direkte tysk telefonlinje til Fluko i København 
og det beslaglagte Rungsted Badehotel. Samtidig var der 
almindelig KTAS-linje via Rungsted Central. 

Villa Sol blev brugt til det man i dag ville kalde et ”Safe House”. 
Herfra var der formentlig transport af mennesker, dokumenter og 
varer til Sverige hvor der fandtes tilsvarende huse.


