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Allerød brands 2016 

 

Kan et brand flytte? 
 

Per-Olof Johansson, Lillerød 

Frederiksborg Amts Avis 19. februar 2016 

 

Hørsholm blev brandet af Jagt og Skovbrugsmuseet – nu skal det flyttes. 

Frederiksborg Slot brander Hillerød og flytter ingen steder. Men havde brygger 

Jacobsen ikke lagt penge og energi i genopførelsen, havde vi haft en ruin i dag. 

Kolding kunne godt være kendt for sin ruin, men det hjalp betydeligt på 

branding-værdien, at den blev restaureret. Nu er så Kolding også kendt for at 

huse en gren af Mungo Park. Mungo Park brander Allerød, så længe teatret 

ligger her, og hvis Allerød ikke bliver nedlagt som kommune. Mungo Parks 

eksistens har sin oprindelse i Dr. Dante, som opstod med indsats af lokale 

personer og kommunal opbakning – i den rækkefølge. Får Mungo Park i dag et 

godt tilbud, kan det så let som ingenting forsvinde fra Allerød. Det er et brand i 

sig selv – i Kolding eller i Birkerød. 

Engang kunne Lillerød senere Allerød brande sig med Fritz Hansens 

møbelfabrik. Firmaet ville godt understrege den lokale forankring ved at forære 

os Geddemosen, og kommunen kvitterede mange år efter med en mindesten, 

som derfor naturligt nok skal blive stående ved Geddemosen. 

Firmaet er ude af familiens hænder, men navnet, brandet, var og er så stærkt, at 

det fortsat hedder Fritz Hansen. Måske er det for at løsgøre sig både fra lokal og 

national forankring, at det kalder sig ’Republic of Fritz Hansen’. I hvert fald er 

produktionen i Allerød reduceret til et minimum, og før vi ved af det, er firmaet 
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ude af kommunen og brandingen for kommunen fortid. Selv om vi stadig vil 

huske, at det var i Lillerød, det tog fart. 

Der er det ved branding, at det har to sider – til den store verden og vendt indad 

mod lokalsamfundet. Allerød er ikke en by men en kommune, og har som 

sammenbragt af tre gamle bysamfund haft brug for branding indadtil. Det er jo 

med en vis effekt sket alene med oprettelsen af den kommunale administration 

med et byråd i spidsen. Men også her er der brug for det private initiativ, som 

bl.a. er blevet varetaget af LAFAK, Lokalhistorisk Arkiv og Forening for 

Allerød Kommune, godt bakket op af en kommunal konstruktion, hvor 

arkivlederen som bibeskæftigelse varetager en for kommunen lovpligtig 

arkiveringsopgave, som ellers ville koste kassen, hvis den skulle varetages af 

Landsarkivet. 

Denne branding indadtil burde måske have mere opmærksomhed som sådan, 

end den har fået. Man bør også være opmærksom på, at denne branding indadtil 

kan have en side vendt udad – mod den store verden. F.eks.: Her er fundet af de 

seks Brudevæltelurer fra bronzealderen gjort, og det er i LAFAKs regi, at dette 

er kommet op til overfladen. Denne brandingsmulighed er slet ikke udnyttet til 

bunds. For i modsætning til FH, Mungo Park og Jussi Adler-Olsen, så flytter 

Brudevælte aldrig nogen steder hen. 

Borgerne i Allerød Kommune har vedtaget, at Allerød Kommune ikke skal 

sammenlægges med andre kommuner, selvom det ville være til økonomisk 

fordel for os. Politikerne burde få øjnene op for værdien af denne høje vurdering 

af det lokalsamfund, de administrerer. Det bør da være et brand i sig selv! 

 

 

 

 
 

Pottermageri kunne også være en mulighed…. 


