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Uddrag af 
Luxdorphs dagbø
ger blev udgivet i 
to digre bind i 1930 
af Eiler N ystrøm . 
(H istorisk Arkiv 
for Rudersdal 
Kommune = HA)

Bolle Willum Luxdorph
Dagbogsoptegnelser fra  1700-tallet afen landligger ved 
Nærum Gadekær

a f  Torsten Søgaard.

Den fremtrædende danske embedsmand Bolle Villum Luxdorph (1716 -1788) 
førte dagbog i over 30 år. Dagbogen beretter om den travle embedsmands 
mange gøremål og om store og sm.å begivenheder i ind- og udland. Fra 1753 
boede han i sommerhalvåret i Nærum, og hans dagbog er en blanding a f  Ver
denshistorie, Danmarkshistorie - og lokalhistorie. Det sidste er hovedtemaet 
i nærværende artikel, der er baseret på historikeren og arkivaren Eiler Ny
strøms udgivelse a f  Luxdorphs dagbøger 1915-1930.1

Torsten Søgaard er født i 1947 og har boet i Trørød siden 1981. Han er cand. 
mag i fransk og musik. Dette er hans 9. artikel i Søllerødbogen siden 1995.

K r o n o l o g i  o g  k a r r i e r e

Bolle V illum  Luxdorph var søn 
af oberst C hristian  Luxdorph 
og Susanne M agdalene W orm .
H an  fødtes den 24. juli 1716 
i Bispegården i N ørregade i 
K øbenhavn hos sin m orbror,
Sjællands biskop C hristen  
W orm , og blev opkaldt efter 
sin farfar Bolle Luxdorph 
(1643-98), der under den 
tidlige enevælde havde 
m odtaget adelsbrev i 1679.
Farfaderen var oversekre- 
tæ r i Danske Kancelli, en 
karriere Bolle W illum  
Luxdorph også skulle 
følge.2 N år fødslen fore- *
gik i m orbroderens bis
pegård, skyldes det, at
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Embedsmand 
under enevælden

Poeten

faderen på det tidspunkt opholdt sig i udlandet, hvor han som officer var 
engageret i den krig, der rasede om kring  D anm ark  under navnet Store 
N ordiske Krig.

For de der tjente penge erhvervede C hristian  Luxdorph herregården 
M ørup  mellem R ingsted og Sorø samme år som hans søn blev født.3 
H er fik Bolle W illum  sin opvækst, men hans far døde allerede i 1726, 
kun 42 år gammel. Bolle W illum  blev undervist privat af en huslærer, og 
han var både lærenem og begavet. H an  interesserede sig tid lig t for teo 
logi, filosofi, klassisk og oldnordisk filologi og historie, og som 17-årig 
blev han  i 1733 indskrevet på U niversitetet på jurastudiet. A ret efter, i 
1734, blev han ansat som sekretæ r i Danske Kancelli, og herfra steg han 
h u rtig t i graderne, som landsdom m er (1738), højesteretsassessor (1744) 
og generalprokurør (1749).

I Frederik 5.s regeringstid 1746— 1766 og i begyndelsen af C hristian  
7.s regeringstid  kulm inerede hans karrier og han endte efter Struen- 
sees fald i 1772 som kancellideputeret og gehejmeråd. Bolle W illum  
L uxdorph var i sam tiden højt respekteret for sin flid, skarpsindighed og 
ubestikkelighed. Som jurist øvede han en betydelig indflydelse som den 
stille, tilbagetrukne em bedsm and, der lod andre få æren for de beslut
ninger, han havde banet vejen for. Sin modvilje m od Struensees regi
m ente holdt han godt skjult, men han var siden medlem af den kom m is
sion, der domfældte Struensee og dronningen.

Privat levede han et stille liv, først på M ørup  som han arvede efter 
sin m or i 1735, og efter salget af godset i 1747 i en forholdsvis beskeden 
lejlighed i Snaregade i det centrale K øbenhavn. H an  giftede sig I 1748 
m ed A nna Bolette Junge (1719-1781), men deres ægteskab forblev barn 
løst. I 1753 erhvervede han sig det landsted på nordvest siden af N æ rum  
Gadekær, der skulle blive ram m en om familiens sommerliv de følgende 
små 30 år.

Ved siden af sine offentlige erhverv var Bolle W illum  Luxdorph også 
poet, og han var anerkendt som en af tidens skønånder. I 1775 udgav 
han første del af sine samlede latinske digte under titlen ”Carmina ”, dvs. 
sange, og i 1784 udkom  anden og sidste del af hans digtsam ling. Såvel 
litte ra tu r som videnskab havde hans bevågenhed, og han var form and 
for eller m edlem  af talrige foreninger og selskaber som f. eks ”Viden
skabernes Selskab’’’' og ”Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets H i
storie”, Desuden optrådte han som kritiker og sm agsdom m er i litterære 
og religiøse spørgsm ål, og han udgav flere bogværker, blandt andet en 
pragtudgave af H olbergs “Peder Paars” i 1772. H an  digtede på både latin 
og på dansk.
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Luxdorph i sine 
velmagtsdage 
som højtplaceret 
statsmand. H an er 
i fuld ornat som 
’’Hvid Ridder”. 
(Det kgl. Bibliotek)

Luxdorph døde 13. august 1788, 72 år gammel, og blev begravet i 
fam iliegravstedet i T rin ita tis K irke i K øbenhavn. H an  efterlod en bog
sam ling på 15.000 bind, 500 m anuskripter og adskillige kobberstik. 
Væsentlige dele af hans store bogsam ling findes den dag i dag på D et 
kgl. Bibliotek.4
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L u x d o rph  i N ærum

Landliggeren

Store og små 
begivenheder

Luxdorph købte i 1753 lystgården ved gadekæret i N æ rum  af overjæ- 
ger og skovrider Veit C hristiansen L intner, som havde haft stedet fra 
1740. D er hørte  3 V2 tønde land jord til ejendom m en, og den lå tæ t op ad 
Askebakken, som Luxdorph fik rådighed over tolv år senere. D et blev i 
N æ rum , at Luxdorph kom til at tilbringe “største Delen a f  sit Livs Somre, 
ivrigt beskæftiget med landlige Sysler. Om Vinteren boede han i Snaregade 
inde i København, men naar de første Foraarsvarsler viste sig, drog han bort 
fra  Hovedstadens trange Gader ud til sit elskede Nærum, og tog kun ind en 
Gang om Ugenfor at passe sine Forretninger i Kancelliet”.5

Luxdorph elskede naturen, og landstedet i N æ rum  blev en slags er
sta tn ing  for barndom m ens og ungdom m ens M ørup. H an  gik lange ture 
over de vide m arker til Dyrehaven eller Ø resundskysten, arbejdede i 
m ark og have, hvor han forbedrede jorden eller puslede om  forskellige 
anlæg, bl.a. et kildeudspring ved K ikhanerenden. På Askebakken fik 
han opført et terasseparti med sandstensfigurer og vaser. H an  anlagde 
en frugthave, og han såede og høstede korn på de om liggende marker. 
H øns og duer hørte  der også til, og idyllen fuldendtes med rosenbede 
og karpedam m e. H ans rådighed over hest og vogn var en forudsæ tning 
for landlivet, og om som m eren besøgte han venner og kollegaer, der 
som han boede i det landstedernes N ordsjælland, som udviklede sig med 
enevælden i løbet af 1700-tallet. Luxdorphs plejede også venskabelige 
forhold til de lokale bønder, og han og fruen var ofte budt med til bryl
lupper eller stod fadder til N æ rum bøndernes bø rn .6

D a g b ø g e r n e

Som 27-årig begyndte han i 1745 at føre dagbog på fransk. 1746 sprang 
han dog over, og der er kun få optegnelser for 1747-48. Så var der en 
pause på ni år, men fra 1757 og frem til sin død i 1788 skrev han dagbog 
hver eneste dag -  og nu på dansk -  i alt 35 små, tæ tskrevne bøger.7

Indholdet i dem er meget varieret og beskriver, hvad han foretager sig 
i den travle hverdag både privat og som statsmand, men det har tydeligvis 
ikke været meningen, at andre skulle læse hans dagbogsoptegnelser, og 
hans notater er ofte meget kortfattede, nærm est fragmentariske. D er er 
notitser fra alle dele af landet og fra udlandet: Alskens smånyt, alle kate
gorier af meddelelser, store og små begivenheder, dødsfald, alle mulige 
hændelser, vedtagne love, kongehusets færden, og der er desuden m o
ralske eller litterære overvejelser, og dermed afspejles datidens politiske
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Petersborg i 
Høsterkøb

H er ses halvdelen af de 
35 små tætskrevne bøger, 
der tilsam men udgør den 
samlede dagbog.
Ca. 1/3 størrelse. 
(Rigsarkivet)

I og kulturelle liv. I 
I  det folgende gen- 
I nem-gås dagbogen år 
I  for år med vægt på 
I  det lokalhistoriske 
I  fra X æ rum  og om- 
I egn -  og enkelte si- 
I deblik til datidens 
I  vigtigste politiske 
I begivenheder i D an- 
I mark.

J745 -  48

“Jeg har i Dag be- 
I  gyndt denne Dag

bog. .., nu ?nå vi se om 
jeg fortsætter”.9 Såle

des indleder Luxdorph på fransk den 1. februar 1745. Som nævnt køber 
han først sin gård i N æ rum  otte år senere, m en allerede den 12. februar 
1745 hører vi om egnen: “Det siges at der har været en Jordrystelse i Søl
lerød. .. ”.

D en 20. februar er han på M ørup , hvor han  bortfo rpag ter sin gård 
og sine jorde til en Lars Pedersen Biørn for tre  år. Igen den 24. m arts 
vender han tilbage til Søllerødegnen, hvor han optræ der som rådgiver 
i en tv ist om  to m arker i Søllerød, som ejeren af (GI.) H oltegård, Johan 
Jørgen Lassen, gør krav på.9 1 foråret 1745 besøger han ofte M ørup  og 
m ødes flere gange med naboen H olberg fra Tersløsegård.

D en 5. juli er Luxdorph på landstedet Petersborg i H østerkøb, som 
tilh ø rte  kam m eradvokat Bredo M unthe. D enne havde fø rt sagen om  de 
nævnte m arker m od (GI.) H oltegård, og Luxdorph får b rag t en ende på 
stridighederne. Så kalder pligten, og fra m idten af august ledsager han
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Frederik 5. på 
(GI.) Holtegård 
1747

Thurah på 
Holtegård

i em bedets m edfør kong C hristian  6. og d ronning  Sophie M agdalene 
på en fem uger lang rejse gennem  Jylland til hertugdom m erne. D er har 
dette år hersket en frygtelig hornkvægsygdom  i H olsten, og herfra har 
sygdom m en bredt sig nordpå. D en 4. oktober 1745 udbryder Luxdorph
“nu har så Hornkvægsygdommen nået mine Jorder. Maa Gud have Medli
denhed med mig. ”

D agbogsskrivningen genoptages i 1747, hvor landet efter C hristian
6.s død i august 1746 har fået en ny regent: Frederik 5. Fra nu af er 
Luxdorphs dagbog skrevet på dansk10: 7. august: “Solgte jeg min Gaard 
Mørup til Lars Biørn for 18.000 Rigsdaler”. 4. septem ber: “Blev Kongen 
salvet, jeg virkelig Justitsraad”." D en 11. september: “Commission i Holte 
fra den 11. til 13. September”.12 G eheim eraad Claus Reventlow, der var 
Assessor i H øjesteret, boede på dette tidspunkt på (GI.) H oltegård. K ort 
forinden, den 24. august 1747, havde den nye konge, F rederik 5., været 
til fest på (GI.) H oltegård, hvor der blev opført to af H olbergs komedier. 
D et var første gang i D anm ark, at man opførte H olbergs teaterstykker 
udendørs, og sam tidig var det et opgør med C hristian  6.s glædesløse, 
pietistiske styre -  og begyndelsen til D et kgl. Teater.13

Å ret efter, 1748, står i brylluppets tegn. D en 11. januar beretter dag
bogen, at den da 31 år gamle Bolle W illum  Luxdorph “i Herrens Navn” 
er blevet forlovet “med Frøken Anna Bolette Junge”. E t halvt år senere, 
den 14. juni lyder det: “Havde jeg Bryllup med min elskede kiere Hustrue... 
Gud hielpe oc glæde os begge. Ham skee Tak, som selv har stiftet vor Egteskab”. 
Få dage senere, den 17. juni, sælger han endelig M ørup: “Udstæd Skiøde 
til Lars Biørn paa Mørup Gaard oc Godss.”

T757

E fter ni års pause fortsæ tter Luxdorph i 1757 sine dagbogsnotater. H an  
begynder med en oprem sning af krige og ulykker fra det store udland: 
Jordskælvet i Lissabon i 1755, den i 1756 udbrudte krig mellem Frankrig  
og England og mellem Ø strig  og Preussen, der senere er blevet kaldt 
Syvårskrigen.14

D en 2. februar 1757 er Luxdorph igen mægler vedrørende de øko
nomiske forhold ved (GI.) H oltegårds ejerskifte. G eneralbygm ester 
Laurids de T h u rah  (1706-1759) havde 11. juni 1756 fået skode på (GI.) 
H oltegård og opførte kort efter en ny hovedbygning, efter nedrivning 
af den gamle firlængede bindingsværksgård.15 I april og maj bliver det 
kun til korte ophold på Luxdorphs eget landsted i N æ rum . D en 10. 
april kom m er arkæologen op i ham: “Undersøgt en Begravelse i en Høi
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Præstekonen dør

I 1825 var N ærum - 
gård byens største 
og mest prægtige 
gård. Tegning af 
Ole Jørgen Rawert. 
(D et kgl. Bibliotek)

tæt ved Nærum kaldet Christ-Høien. Deri 2 Begravelser... Fundet Been deri, 
men ei viidere. Høien 60 Al. lang, 24 Al. breed”. I maj m åned handler det 
om  præsten i Søllerød, nordm anden H erm an  Treschow  (1705-1774).16 
Søllerødpræsten bliver ved en ulykke på præstegården m idt i maj m åned 
enkemand: “Den brave Mad[am] Treschow i Søllerød døer meget hastig ved 
det, at hun tager et Støkke Kiød i Munden, som qvæler hende mellem Flæn
derne paa Mand oc Børn”.

K ort efter, den 20. maj, flytter Luxdorph, hans frue og deres tje
nestefolk til N æ rum : “Reist til Nærum, oc fløttet derud med alle”. 3. juni: 
“Spiist på Holte-Gaard om aftenen”. D en  gård i N æ rum , som Luxdorph 
havde købt i 1753, blev senere kaldt “H artm anns H us”.17 N aboejendom 
men, der senere fik navnet N æ rum gaard, ejedes i 1750’erne af højeste- 
retsadvokat A ndreas Lowson (1704 -  1758). D et var byens største gård, 
og Luxdorph havde et godt forhold til denne nabo og kollega. D en  6. 
juni skriver han: “Overlat Lowson min liden Have tillige med Huusmands- 
Pladsen, hvorimod jeg faar den Plads ved Enden a f  min Toft, oc 100 Rdr.

Yiir'C-r'r’-
/J tø f
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Syvårskrigen

Penge, som jeg har destineret til min Havestue. End viidere indhegner Lowson 
et Støkke a f  min Toft, som skal legges til min Have, med Plankeværk ”.

M en der var også andre venner, der lå på landet, f. eks. den jævnald
rende geheimeråd H enrik  H . H ielm stierne (1715-1780). D en 12. juni: 
aSpiist paa Canin-Holmen Middag oc Aften '”. 18 Den 27. juni: “Besøgt Lan
gehecks i Søllerød”. 19 3. oktober fortæller om hans arbejde på sin jord: 
“Erichsen kom herud tillige med Hammer, som gjorde Afstik til det Støkke, 
der skal indtages til Haven. ”20

Luxdorph nævner flere gange episoder fra den igangværende euro 
pæiske Syvårskrig (1756-1763) mellem bl.a. S torbritannien  og Frankrig. 
H ans notitser vedrørende aktuelt stof fra udlandet er dog ofte behæf
tede med fejl og er indim ellem  baseret på m isinform ationer og falske 
rygter.21 E fter at familien er flyttet tilbage til Snaregade i K øbenhavn 
afslutter Luxdorphs året med at fejre julen i N æ rum , fem dage fra 24. 
december.

1 7 5 8

Både i januar, m arts og april 1758 er Luxdorph i N æ rum  på ugelange op
hold. D en 22. april noterer han: “Det nye Støkke til min Have indhegnet”. 
I juni m åned dør hans nabo A ndreas Lowson, 54 år gammel. Luxdorph 
skriver den 19. juni: “Etats-Raad Lowson døer a f  en indvortes Inflamma
tion. Om Morgenen var hand oppe oc skrev sit Testamente men confus ... Jeg 
gjorde hans Gravskrift”.

Udsnit af fødselsdagshilsen 
til Luxdorps 50-års fødsels
dag, 1766. Tegningen er 
den ældste afbildning af 
gårdene og landstederne 
ved N ærum  Gadekær.
Luxdorphs gård er lidt til 
højre for midten. Forrest til 
højre er det Ole Hansens 
gård. T il venstre er det 
først W erner von Staf
felts beskedne lystgård 
og derefter agent Peter 
Borres gård “Sophieshøj” 
senere “N æ rum gård”. Den 
store M ariehøj bagved (GI.)
Holtegård anes i det fjerne.
(HA)

14



Skridttælling

Vandrings
manden

D en 25. juni hører vi for første gang om  Luxdorphs m est pudsige 
særhed, hans m ani med at tælle skridt: “Fra Nærum til Frydenlund har jeg  
3544 Skridt og til Søllerød a f  Gangstien 3867”. D en 18. juli kører han til 
K øbenhavn, men oplever lidt dram atik  undervejs: “Reist til Byen. Veltede 
ved Jægersborg, men Gud skee Lov uden mindste Skade'".

Den 14. septem ber noterer han: “Beseet Søllerød Slots Værelser og 
Have”.22 På hans egen gård i N æ rum  er det især kildeudspringet, der op
tager den gode mand. D en 30. septem ber skriver Luxdorph; ”Begynt at 
sætte Kilden i Stand”. D en 23. oktober 1758 er som m eropholdet i N æ rum  
slut: “Reist til Byen med alle”. A ret afsluttes med fem juledage i N æ rum  
fra 23. - 27. december.

1759

10. april 1759, det er forår, og Luxdorph er en uge i N æ rum . H an  er 
nu helt besat af at tælle skridt. Allerede den 11. april udfærdiger han en 
hel tabel, en lille tegning, med antal skridt mellem alleerne i Fryden
lund Skov ved Frydenlund slot. S træ kningen fra slo ttet til hans hjem 
ved gadekæret deler han derefter op i fire etaper: “Fra Frydenlund Port 
til Hiørnet a f  Dyrehaven 1222 Skridt. Derfra til Holte - Veien 290. Derfra 
til Gadekiæret 900. Derfra hiem 250 Skridt”. D en  17. april er ugen gået, 
m en vin teren har ikke helt sluppet sit tag: “Reist til Byen i stærk Storm, 
Frost og Snee”.

Den 24. april er han igen i N æ rum  og fortsæ tter sin skridttæ lling. 
H an  nævner seks etaper: “Fra Gierdet ved Nye-Mølle til Ørholms yderste 
Stolpe mod Skoven til Søllerød. Derfra til Stenten ind til Søllerød Skov. Der
fra  til Porten, igiennem Kirkeskoven. Derfra til Cascaden. Derfra til Næ
rums Ledd. Derfra til Stuedørren”. 29. april er han i Søllerød Kirke og 
hører pastor Treschow. H an  om taler ikke prædikenen, men nævner til 
gengæld, at kirken har fået et ny t orgel, foræret af hofsnedker Lehm an. 
D en 7. maj no terer han: “Malet Kilden”, og det frem går, at hans elskede 
kildested nu har fået en lang inskription på latin  i tidens ånd.

Den 14. maj rejser han til K øbenhavn kl. 4 om m orgenen, og fra 27. 
maj tilb ringer Luxdorph sam m en med tre andre em bedsmænd en m å
ned på rejse i H ertugdøm m erne og N ordtyskland, hvor han bl.a. besø
ger H am borg, Lübeck og Flensborg. D en 29. juni er han hjemme igen: 
“Reist fra  Roskilde til Kiøbenhavn og derfra om Aftenen til Nærum. Gud være 
eevig lovet for vel overstaaet Reise, og at jeg forefandt alleting i god Stand her 
hiemme!”
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Et af de ældste billeder, der findes af Søllerød kirke. Akvarellen er fra ca. 1790. Ved kirkegårdsmuren be
mærkes straffeinstrum entet ’’Kagen” med halsjern. Luxdorph var i kirke hver eneste søndag i de perioder, 
han boede på landet. Han vurderede altid de prædikener, han hørte. De faste præster i Søllerød kirke, pastor 
Treschow, pastor Blicher og professor Poul Bast fik altid god kritik, men han var tit ret hård i sin dom over 
udefrakommende prædikanter, som ofte var kandidater eller teologistuderende. (Rudersdal Museer)

D en 16. septem ber er han i Søllerød K irke hos pastor Treschow. 
H ans eneste bem æ rkning lyder: “Et Qvindfolk stod aabenbare Skrifte; 
Text: Jacob 1,21”.2J Sidst på året, den 21. december, noterer han: “Imel
lem 11 og 12 om Aftenen fornam vi to eller tree stærke Stød i Kiøbenhavn, som 
a f  etjordskiælv. Det samme mærkedes ogsaa paa Frydenlund ogpaa Nærum'".

1 7 6 0

I året 1760 er der kun små spredte bem æ rkninger i dagbogen fra Sølle- 
rødegnen. 2. april: “Væretpaa Frydenlund oggaaet til Stranden”, 26. april: 

Auktion på “Sat eendeel Statuer, kiøbtepaa Auctionen i Holte, i min Have”. D et handler
Holtegård om fallitboet (GI.) H oltegård. Laurids de T h u rah  døde den 5. septem ber

1759 stæ rkt forgældet. I 1760 blev hans lystgård i H olte med al indbo og
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den nyanlagte haves inventar sat på auktion. (GI.) H oltegård blev købt 
af greve C hr. D itlev Reventlow, mens indbo og skulpturer blev spredt 
for alle vinde.24 M en nogle af (GI.) H oltegårds skulpturer havnede altså 
hos Luxdorph i N æ rum .

Først den 10. maj flytter Luxdorph fra Snaregade til landstedet i N æ 
rum : “Min heele Huusholdning udfløttet". 31. maj vender han tilbage til 
byen for ligesom året før at foretage en m åneds rejse i embeds m edfør 
til H olsten og N ordtyskland. D en 4. juli er han tilbage igen: “K l. 3 om 
Morgenen reist fra Corsør til Byen og derfra til Nærum ”,

D en 17. oktober skriver Luxdorph om  en dram atisk begivenhed: 
“Oberkamp lader hente 30 Køer fra  Saltholm ved Baade, som med Mænd og 
Altforgaa, og Qvæget driver til Wedbeck”. K ort efter er det a tter blevet tid 
til a tvende tilbage til hovedstaden. D en 27. oktober slu tter som m erop
holdet i N æ rum : “Reist til Byen med alle for i Vinter”.

(Rudersdal Museer)

(GI.) Holtegårds 
nyanlagte barok
have tegnet af J.J. 
Bruun, 1757. Efter 
T hurahs død på 
fallittens rand i 
1759 blev det ikke 
helt færdige stort 
tænkte haveanlæg 
nedlagt, og hvad 
der kunnne sælges 
blev afhændet ved 
auktioner i foråret 
1760. Som det 
frem går erhverved 
Luxdorph nogle 
af haveanlæggets 
statuer, der blev 
genopsat på hans 
lystgård i Nærum .
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Frydenlund Slot 
1741, guache af 
Johan Jacob Bruun. 
D et var på dette 
pragtfulde sted i 
Vedbæk, at dron
ningen og Struen- 
see næsten levede 
som ægtefæller. 
(D ronningens 
Håndbibliotek på 
Amalienborg)

Vandsprøjten fra  
Holtegård

1 7 6 1

D en 21. m arts 1761 noterer Luxdorph i dagbogen, at “Cron-printzen spii- 
serpaa Frydenlund”. K ronprinsen er den senere C hristian  7. (1749-1808), 
der blev konge i 1766. Prinsen havde kun 11 år gammel fået overdra
get lystslottet Frydenlund, som hans oldefar Frederik 4. havde opført 
i 1720’erne.25 T il slo ttet hørte  en vid tstrakt park med barokanlæg og 
køkkenhave.

D en regerende m onark, kong Frederik 5., betalte prisen for sit ud 
svævende liv og havde i foråret 1761 en længere sygdomsperiode. K on
gen kom sig dog, og Luxdorph skriver den 17. maj: “Søllerød Kirke. Der 
blev takket for Kongens Restitution efter en Formular, givet a f  Bispen, og efter 
Prædiken siunget: Herren i din Nød høre dig”. 23. maj: “Organisten døer”. 
D et er Søllerød K irkes organist Lars H ansen  H eyre. H an  blev kun 48 
år og blev begravet 4. juni.

D et var ikke kun haveskulpturer, Luxdorph havde købt ved auktionen 
på (GI.) H oltegård i 1760. D en 18. juli noterer han: “Prøvet Thurahs Spøite 
til at vande Haven med. En meget læt Haand-Spøite, hvoraf Vandet falder som 
Regn”. D en 13. august er der igen dram atik i Vedbæk: “A f  et Bryllup i Wed- 
bek i Søndags blive 40 Mennesker syge” Vi hører ikke yderligere om  deres 
skæbne, så mon ikke de er kom m et godt over “forgiftningen”.
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På besøg i 
Skodsborg

I  krig med 
Rusland?

Spadsereturene i N æ rum s om egn optager som sædvanligt Luxdorph. 
Den 21. august er tu ren  gået til (GI.) Holte: “Spadseert i Holteskov om 
Aftenen”, og den 9. oktober lyder det: “Spadseeret til Schodsborg og bese- 
et von der Lühes Indretninger”. D et sidste handler om overpræsident i 
K øbenhavn Volrad A ugust von der Lühe (1705-1778), der i 1760 erhver
vede lyststedet R etraite i Skodsborg og året efter nabolandstedet Skovs
borg. E fter at have slået de to  lyststeder sam m en anlagde von der Lühe 
en præ gtig barokhave om kring Skodsborgbakken ved arkitekten G. D. 
A nton.26 D en 18. oktober slutter årets lange som m erophold i N æ rum : 
“Reist til Byen med Alle". Som tidligere er Luxdorph i N æ rum  ved juletid, 
denne gang fra 2 4 .-2 8 . december.

1 7 6 2

Allerede 3. januar 1762 er Luxdorph igen på landet. Luxdorph er 
i kirke næsten hver søndag og giver efterfølgende sognepræsten, 
H r. Treschow, og skiftende præ dikanter karakterer. D en 18. april præ 
diker en ung  studerende, hr. M øller, i Søllerød K irke, uden at det giver 
anledning til stor om tale i dagbogen, men den 1. juni holdes prædikenen 
af “Studiosus Hinckel. En meget slæt, men tillige fræk Prædikant'”. Luxdorph 
var en øvet iagttager af unge teologers dannelse, og i K øbenhavn blev 
han ofte anm odet om  at overvære de studerendes prøveprædikener.

D anm ark  havde ikke været i krig  siden afslutningen på Store N o r
diske K rig  i 1720, men i 1762 balancerede vi på en knivsæg i forhold 
til storm agten Rusland. Fra 28. til 31. juli skriver Luxdorph et længere 
afsnit om dette store land. D et handler om, at den russiske kejserinde 
Elisabeth Petrovna, datter af Peter den Store, er død. H endes efterføl
ger er den gottorpske hertug  Karl Peter U lrich , der næ rer et blindt had 
til D anm ark. Som zar Peter 3. ønsker han at ødelægge D anm ark  og 
“jage den danske kongefamilie til Trankebar”. E fter at have slu ttet fred med 
Preussens m agtfulde konge Frederik den Store, vender zaren sig mod 
D anm ark. D anm ark  står alene på den europæiske scene, m en agter ikke 
at bøje sig. E n  russisk hær på 70.000 m and mobiliseres og Ø stersøflåden 
står ud. I juli rykker en dansk hær på 27.000 m and ind i M ecklenburg 
for at m øde russerne øst for W ism ar. M en pludselig ændres situationen 
heldigvis: Peter 3. bliver s ty rte t af sin gem alinde og kort efter dør han, 
form entlig m yrdet på den ny kejserindes befaling. Luxdorph noterer i 
sin dagbog 2. august: “Keiseren a f  Rusland døer paa Petershoff a f  Cólica”. 
M ed K atharina 2. på den russiske trone indtil 1796 ændredes holdnin
gen til D anm ark m arkant, og den venskabelige forbindelse mellem de to
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I Søllerød Kirke

Landbo
reformerne

lande blev genoprettet.27
D en 5. septem ber er Luxdorph igen til gudstjeneste i Søllerød K ir

ke, hvor pastor Treschow  frem hæver nødvendigheden af at understø tte  
sognets fattige: “Iblant de gode Exempler erindrede band, at Geh:Raad Dehn 
har givet 600 Rdr., hvoraf Renterne aarligpaa hans Geburtsdag skal uddeeles 
til 6 ræt nødlidende Fattige, som ei betle”.2S D en 22. oktober registrerer 
Luxdorph, at den frygtede kvægsyge er nået til Vedbæk. D er er dog 
også tid  til daglige sysler i N æ rum . D en 29. oktober: “Giort Catalogas 
over Bøggerne her paa Nærum”. H ans store bogsam ling i Snaregade var 
på flere tusinde bind, men i N æ rum  havde han et lille anneksbibliotek.
30. oktober: “Renset Kilden”.

D en 23. novem ber noterer han i dagbogen, at “Qvæg-Sygen er hos Ole 
Flansen i Nærum”. G årdm and Ole H ansen er Luxdorphs nabo på nord
østsiden af gadekæret. E fter at have genopbygget gården efter en brand i 
1764 fik Ole H ansen i 1767 bevilling til at holde kro for vejfarende på sin 
bondegård. En bevilling, der under stor offentlig bevågenhed blev frata
get hans efterfølger i 1797.29 U nder navnet Vognm andsgården stod går
den fra 1760’erne ved N æ rum  Gadekær indtil den nedbrændte i 1929.30

Ved juletid er Luxdorphs som sædvanligt tilbage i N æ rum , og et lidt 
pudsigt notat slutter året 1762. 30. december: “Takket Jægermester Gram, 
fordi hand forbød Graner at skyde Hunde i min Gaard paa Nærum”.31

1 7 6 3

Allerede sidst i m arts m åned 1763 opholder Luxdorph sig på landet i 
N æ rum . D agbogen indeholder no tater tre  dage i træk. D en 29. marts: 
“Bønderne betalte Ahlefelt 5 Slettedaler pr. Tønde Hartkorn for at beholde 
Kongetienden og være frie at giøre Hoverie til Dronninggaard”. D et er 
de gryende landboreform er, der her skinner igennem . På H ørsholm  
Slot havde enkedronning  Sofie M agdalene i 1759 som den første vist 
vejen ved udstykning af jorderne til kronens fæstebønder og afløst 
hoveriet med en årlig afgift. J. H . E. B ernstorff fulgte snart efter på sit 
gods i G entofte, og efter at H ans von Ahlefelt i 1762 havde overtaget 
forpagtningen af kronens D ronninggård , iværksatte han allerede året 
efter lignende reform er her, hvor bønderne kunne betale sig fri for ho
veriarbejdet.32

D en 30. m arts: “Qvæget paa Holte-Gaard er død. Og nogle Studentere 
have været der efter Collegii Medici Anstalt og savet Hornene a f  eendeel lige 
til Hovedet, hvorpaa de strax efter ere døde”.33 31. m arts: “Søllerød Kirke, 
Hr. Treschow. Min Kone bar Anders Andersens Søn til D a a b e n I april er
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Luxdorph atter i N æ rum  for en kort bem æ rkning den 16. april. M en da
gen ender sørgeligt med, at han m ister en af sine tjenestefolk: “Eric døer 
pludselig om Eftermiddagen i min Have”.34 Også den 29. april er Luxdorph 
på landet, hvor han har “gaaet omkring i Holte Skov”.

M en først den 13. maj er det tid til for alvor at slå sig ned på landste
det: “Fløttet ud med min heele Huusholdning til Nærum”. Luxdorph er som 
altid i K irke. 22. maj pinsedag: “Bestandig Regn fra  om Morgenen Kl. 4. 
Søllerød Kirke, Hr. Treschow. De fleeste Stole vare tomme, 37 mandfolk og 3 
Quindfolk ofrede”.35 19. juni: Søllerød Kirke. Min Kone bar Anders Nielsens 
Barn til Daaben, en Datter, heed Karen”. 28. juni var der ’’Taksigelses-Fest 
for freden” i Søllerød kirke. D en europæiske syvårskrig var slut, og ”K ir
ken var gandske fu ld ”.

2. septem ber om taler han sit arbejde med en af sine fiskedamme i 
N æ rum , og dagen efter: ”Sat 4 hugne Kampesteene under 4 afLaurbært?~æ- 
erne”. D en 18. september: ’’Søllerød Kirke, Hr. Treschow. Provst Hegelund

Luxdorps hus og 
gadekæret som det 
tog sig ud om kring 
1870 små 100 år ef
ter Luxdorps død. 
D et hed da ’’Justi- 
nelyst”, og kaldtes 
senere ’’H artm anns 
H us”. (HA)
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Klager over 
skolelæreren i 
Nærum.

Ole Hansens 
gård nedbrænder

Et. uægte barn 
døbes

visiterede.36 Bønderne klagede over Levin”. M arius Levin var skoleholder 
i N æ rum  fra 1757 til ca. 1790, og der var ofte problem er med denne 
lærer.37 N ogle dage inde i oktober er der igen små glim t fra Luxdorphs 
hverdag i N æ rum : D en 7. oktober: ”Spadseeret om Formiddagen til Søl
lerød og hørt Hr. Treschows Parentation over Marcus Tømmermand fra  Nye 
Mølle, som brækkede Halsen, da hand ville sætte Aalekroge”.38 D en 9. ok
tober: ”Taget mine Køer ind a f  Dyre-Haven”. D en 23. oktober: ”Søllerød 
Kirke. Hr. Treschow prædikede og forrettede en Brude-Vielse. Bruden gik til
lige i Kirke efter et Barn, som htin samme Dag lod begrave”.

1 7 6 4

I 1764 hø rer vi først fra Søllerødegnen i dagbogen den 18. maj, S to
re Bededag, hvor Luxdorph som vanligt er i kirke og påhører ”en yp
perlig, men skarp Prædiken” af pastor Treschow. Seks dage senere, den
24. maj, flyttes ”til Nærum for i Sommer” med hustruen og tjenerstaben. 
Senere hentes også en g artner til N æ rum , hvor der i løbet af som m e
ren foretages forskellige vedligeholdelsesarbejder ved g artner H am m er. 
14. juni: “Reist til Nærum med Hammer, som omlegger m it Parterre”. 
22. juni: “Trappen ved Kilden vedgjort”, og den 3. juli: “Hammer kiørte tid 
for Parterres Anlæg”.

D en 8. juli indtræ ffer en brandkatastrofe hos Ole H ansen  på nabo
gården ved gadekæret: “Om Eftermiddagen Kl. 2 afbrændte Ole Hansens 
Gaard lige til Grunden, ved det at nogen a f  det Selskab fra Kiøbenhavn, som 
spiiste der, skiød mod Halmtaget efter Spurre eller maaskee a f  anden Aarsag”.

D en 7. septem ber om taler han generalm ajor Jean Baptiste de Lon- 
gueville, der i 1759 havde giftet sig til E nrum . D en fyrige enke på E n 
rum , A nna M arie K öster havde lagt to mænd i graven, da hun indgik sit 
ægteskab med Longueville. I hans korte tid på E n ru m  påbegyndtes en 
m odernisering af haveanlægget, men han døde i 1766, og i 1768 overlod 
enkefru K öster E n ru m  til sin søn af første ægteskab, C onrad Alexander 
Fabritius, der skabte en præ gtig rom antisk have på E n ru m .39 M en alle
rede Luxdorph skriver om et haveanlæg “i Hyrdestil” og om “Fyrværk og 
fransk Comoedie” i E nrum s park.

E n  m åned senere er der atter ny t fra kirken. D en 7. oktober: “Søl
lerød Kirke. Hr. Treschow forrettede en Bi'udevielse (NB. paa Brudgommens 
Opførsel var meget at udsætte) og prædikede”. U gen efter, den 14. oktober, 
i Søllerød kirke: “Staffelts Kokkepiges uægte Barn Døbes”. Passagen viser, 
at landstedsejerne trods alt beskyttede deres egne folk -  og lod deres 
tyendes uægte børn  få en kristelig dåb; men hvem var m on faderen til
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Luxdorph spadse
rer også til T rørød 
bro, som form ent
lig er den stenkiste, 
der fører over 
bækken ’’Vejdam
m en” på Kohavevej 
i Trørød. Foto fra 
ca. 1915. (HA)

Trørød Bro

kokkepigens barn? 40 Overstaldm ester, kam m erherre W erner von Staf- 
feldt (1724-1801) var Luxdorphs nabo, idet Staffeldt siden 1759 havde 
ejet e t lille landsted, der lå klem t inde mellem Luxdorphs gård og den 
senere N æ rum gård . 41 I 1772 købte von Staffeldt D ronninggård  af k ro 
nen. D et er lidt uk lart, hvad der herefter skete med hans landsted ved 
N æ rum  gadekær, idet det tilsyneladende først efter hans død i 1801 blev 
lagt ind under N æ ru m g ård /2

N æ rum gård skiftede netop i 1764 ejer. D en 21. oktober noterer 
Luxdorph, at “Lemvig har solgt sin Gaard til Dyssel”. 43 Samme dag beret
ter Luxdorph, at han er “Reist med min Kone til Byen for at blive". M en 
som vanlig t er Luxdorphs tilbage i N æ rum  sidst på året. H er nævner 
Luxdorph den 28. decem ber for første gang T rørød , en af sognets m ind
ste landsbyer: “Spadseeret til Trørød Broe". T rø rød  bro må være den sten
kiste, der m idt på Kohavevej, ved nuværende nr. 27 fører over bækken 
kaldet “Vejdam m en” .44
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D en nye ejer af N æ rum gård får ikke lang tid til at nyde sin besiddelse. 
Allerede den 7. januar 1765 dør Luxdorphs nye nabo ganske uventet, 
kun 42 år gammel: “Dyssel døer og testamenterer sin Huusholderske 16/m 
Rdr. og sine Meubler”.

L uxdorph stod kongehuset nær, og i hans dagbog noteres store og 
små begivenheder om kring  kongen og kronprins C hristian  (7.). D en 31. 
m arts: “om Eftermiddagen blev Cron-Printzen confirmeret i Slots-Kirken i
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M arkerne mellem 
Øverød og Søl
lerød. Akvarel af 
Ole Jørgen Rawert, 
1824. Søllerød 
kirke ses højt oppe 
på bakken. Det 
var i disse smukke 
omgivelser, at 
Luxdorph og hans 
hustru  nød deres 
lange vandreture. 
(D et kgl. Bibliotek)

Sophieshøj

Overværelse a f  det gandske Kgl. Herskab, det heele H of Conseillet, alle Colle- 
gierne og Rangs-Personer indtil Justitz-Raader, inklusive samt de fremmede 
Ministrer”. Luxdorph horte  naturligvis til de indbudte, og ceremonien, 
der varede tre  tim er, beskrives nøje i dagbogen. K ronprinsen var nu 16 
år gammel, og inden der var gået et år, skulle han følge sin far på tronen.

Så er vi atter på landet - allerede i begyndelsen af maj - og den 4. 
maj er Luxdorph igen “Gaaet til Trørøds Broe”. H ans gartner H am m er 
har fortsat forskellige opgaver på Luxdorphs landsted, og han har den 
20. juli “gravet et Bassin paa Engen uden for min Have”. I august beretter 
dagbogen, at “ Vindelbroen og Bænkene uden for Haven [er] færdige”.

D en 25. august reg istrerer Luxdorph, at han har fået en ny nabo ved 
gadekæret: “Agent Borre kiøber Lemvigs Gaard for 2300 Rdr. og 700 Rdr. 
for Besætningen”. H andelsm anden, hofagent Peter Borre, opførte kort 
efter overtagelsen den nuværende tre etagers hovedbygning som han 
kaldte “Sophieshøj” efter sin hustru  Sophie Aagaard. Først i begyndelsen 
af 1800-tallet blev ejendom m en kaldt N æ rum gård.

D en 2. oktober fortæller Luxdorph, at: “Møllerne deeles mellem Præ
sterne i Lyngbye og Søllerød”. D er er tale om  m øllerne ved M ølleåen, hvis
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Mølleåens
industrier

Kongen dør

sognetilhørsforhold var uklare. S trandm øllen og N ym ølle hø rte  til 
Søllerød Sogn, mens Rådvad og Stam pen norm alt regnedes til Lyngby. 
Ø rholm  blev m an aldrig rig tig  enige om. Ved den første danske folke
tæ lling 1769 blev Ø rholm  ta lt i Søllerød, m en ved folketællingen 18 år 
senere, 1787 -  den første, der opregnede personnavne -  blev Ø rholm  
placeret i Lyngby, mens Stam pen blev talt i Søllerød.45

D en 13. oktober er der igen en m orsom  beskrivelse af Luxdorphs 
oplevelser i kirken: “Hr. Treskov giorde 2 Brude-Vielser og prædikede samt 
efter Begiæring tillyste, at en Kirkegangskone paa en usædvanlig Maade vil
le holde sin Kirkegang uden at introduceres, hvorfor hand ønskede, at him 
ei maatte blive syg a f  forfængelig Ære, hvorved hun kun blev til et Spectacul”.

D en 15. oktober nævner Luxdorph, at han i N æ rum  har fået en ny 
gårdskarl, Peder Jochum sen fra Skåne, og endelig den 29. oktober: “Reist 
til Byen med min Kone for at blive i Vinter”. K ongen Frederik 5. blev alvor
ligt syg i slutningen af 1765, og sidst på året, den 29. decem ber skriver 
Luxdorph, der som sædvanlig holder jul på landet: “Søllerød Kirke. Bøn a f  
Prædikkestolen for Kongen. Hand har Vattersot baade i Brystet og Underlivet, 
Gicht, sort Guulsot og Trøske. Hand er bleven tappet'”.
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D en 9. januar 1766 afholdes det ugentlige konseil, hvor Luxdorph delta
ger, og han  noterer i dagbogen, at “Kongen er meget slæt”. Få dage senere 
døde kong Frederik 5., kun 42 år gammel. Luxdorph beretter om den 
triste  begivenhed i sin dagbog den 14. januar: “Om Natten Kl. IV2 mel
lem 13. og 14. døde Høi-Salig Kongen paa Christiansborg Slot i Hr. Bluhmes 
Nærværelse, med fu ld Fornuft og lukte selv sine Øine og Mund. Om formid
dage?! Kl. 10 skeede paa Altanen ud til Slotspladser1 den sædvanlige Udraab- 
ning a f  Geh.Raad Bernstorff hvorefter Kongen gik selv ud paa Altanen og vii- 
ste sig”.46 Som alm indeligt ved tronsk ifter blev de ledende embedsmænd 
ofte bedt om  at forlade tjenesten, m en Luxdorph kunne samme dag i sin 
dagbog berettet, at B ernstorff havde indkaldt ham  for at fortælle, at han 
skulle forblive i sin tjeneste i kancelliet.

O g mens C hristian  7. i foråret 1766 bliver installeret som konge, 
vender livet tilbage til sin vanlige gænge. V in teren  og foråret går med 
forhandlinger i regeringsconseil’et og med varetagelse af verserende 
store og små sager, m en så kalder landliggerlivet. Som altid er Luxdorph 
på landet før hustruen og tjenestefolkene. D en 6. maj: “Reist til Nærum 
tillige med Mr. Hammer, som begyndte paa Trapperne paa Bakken”. D et er 
Askebakken bag ved hans gård, som han havde overtaget året før, der er
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1

Den officielle hyldest på fransk til Luxdorph på hans 50-års fødselsdag 24. juli 1766. Øverst ses hans våben
skjold, nederst en tegning af N ærum  med hans landsted. (HA)

tale om, og i dagbogen noterer Luxdorph flittig t om arbejdets frem gang 
på det ny haveanlæg. M en der bliver også tid til små udflugter. D en
7. maj: “Spadseeret i Dyre-Haven og beseet Plantagen ved Aggershvile”. 
Først 15. maj skriver han: “Reist med min heele Huusholdning til Nærum”.

Fodture på 27. juni: “Spadseeret til Frydenlund og beseet Haven og S l o t t e t 29. juni
Søllerødegnen bem ærker han, at vandet i Furesøen denne som m er er “kiendeligsiunket ”, 

D en 5. juli er der dåb i Søllerød K irke, og samme dag no terer han: 
“Spadseeret til Trørød Bakke". Luxdorph har bevæget sig på den nuvæ
rende Rundforbivej, og der må være tale om  H øbjerg, som i dag ikke 
særlig synligt ligger for enden af Høbjergvej.
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Christian 7. vies 
til Caroline 
Mathilde

Luxdorph nævner 
flere gange, at 
han går til Trorod 
bakke. Den hedder 
i dag H øbjerg og 
ses her i baggrun
den t.v. Detalje 
fra maleri af 
Fr. Chr. Kiærskou 
’’Dyrehaven ved 
Rundforbi”, 1834. 
(Rudersdal Museer)

D en 26. juli noteres “et skrækkeligt Tordenveir”, og under samme dag 
oplyses, at den nye konge opholder sig på Frydenlund sam m en med 
arveprins Frederik. D en 24. august sejler Luxdorph og frue sammen 
med en m indre delegation i en chalup til Hveen, hvor de først går i kirke 
og dernæst spiser på præstegården. E fter frokost beser de resterne af 
Tyge Brahes “Herregaard, hvor der er en vidtløftig Have, og Pladsen, hvor 
Uranieborg har s t a a e t De re tu rnerer om  aften kl. 10. N æste dag den
25. august hø rer vi om søofficereren T h u ra h 47, der ikke kan styre sin 
hestevogn. H estene løber ind på Luxdorphs gård og “kiørte min halve 
Stakket-Port i tu og tømede med Stangen mod Forstue- Stolpeti”. M ere hører 
vi ikke om skaderne på landstedet, og først den 4. oktober berettes atter 
om  en gåtur: “Spadseeret til Giese-Søen”. Søen, der for længst er ud tørret, 
lå på nordsiden af Rundforbivej mellem N æ rum  og T rørød.

D en 13. oktober er Luxdorphs på besøg i Ø rholm , men snart ef
ter går tiden med travle em bedsforretninger og m øder i regeringsrådet 
op til det store kongelige bryllup i novem ber 1766. D en 3. novem ber 
noterer Luxdorph, at d ronn ing  Caroline M athilde er ankom m et til 
Frederiksberg Slot. Både den 6. og 7. novem ber deltager Luxdorph i 
conseilsm øderne. D et sidstnævnte foregår på slottet med deltagelse 
af C hristian  7., og bagefter er der “Taffel på Frederichsberg”. D agen ef
ter, den 8. november, bliver C hristian  7. gift med 15-årige Caroline 
M athilde i C hristiansborg  Slotskirke.48 I dagbogen er der en længere 
beskrivelse af forløbet. Luxdorph var tæ t på begivenhederne og nævner 
i dagbogen, at “min Kone og jeg saa Indtoget hos Biskoppens og spiiste der i en 
tallrig Forsamling. .. ”, To dage senere takker han personlig t kongen for,
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På rejse i 
Hertug
dømmerne

Kirken
istandsættes

at han i forbindelse med brylluppet opnåede titlen af konferensråd. D en 
11. novem ber blev Luxdorph endvidere “præsenteret om Eftermiddagen 
hos Enke-Dronningen''

1 7 6 7

I foråret 1767 optager de juridiske opgaver tilsyneladende Luxdorph i 
en sådan grad, at det kun bliver til få korte ophold i det skonne N æ rum . 
Faktisk er kun ét ophold på egnen noteret i dagbogen under den 13. 
april, hvor han skriver, at han endnu en gang har “Spadseeret til Trørøds 
Bakke". H eller ikke i som m eren bliver der tid til N æ rum , da Luxdorph 
den 9. juni sam m en med tre andre embedsmænd drager ud på en næsten 
to m åneder lang embedsrejse til hertugdøm m erne. Rejsen går over Fyn 
og Sønderjylland til G lückstadt og Altona på den danske side af Elben. 
H an  rejser tilsyneladende i kølvandet på kongen, som han m øder i Al
tona og H am borg. O m  C hristian  7. hører vi m est om kongens besøg i 
teatre og på komedier, og selv om  Luxdorph har travlt med embedsfor- 
re tn inger hver eneste dag, får han dog også tid til at ledsage kongen og 
hans følge til komedie i H am borg og andre steder, ligesom han benytter 
rejsen til at forøge sin bogsam ling ved indkøb hos forskellige boghand
lere. D en 1. august er han tilbage i K øbenhavn, hvor han “forefant ,Gud 
være æret, min kiære Kone frisk og vel... ”.

Først den 30. august er han a tter i N æ rum , eller re ttere  i Søllerød 
Kirke, hvor han overværer studenten M ilzaus prædiken: “En slæt, ikke 
udarbejdet og ilde sammenhængende Prædiken". Vi er ved begyndelsen af 
den store reform periode i landbruget. I som m eren 1766 fik alle bøn 
derne i Søllerød Sogn læst deres nye arvefæsteskøder op i kirken. D et 
betød at de hidtidige kronbønder nu i praksis var selvejere.49 U dviklin
gen foranlediger Luxdorph til overvejelser i dagbogen den 4. septem 
ber, oin han ikke også skal have skode på jorden ved landstedet i N æ 
rum . G ården ejer han jo selv, men den ligger på kronens fæstejord. D en 
17. septem ber noteres: “Hammer og hans Stif-Søn, som giør et Carte over 
Stædet, spiiste her om. aftenen”.50 Stedt er hans jordstykke i N æ rum . To 
dage senere, den 19. september, giver han sin tjenestekarl M orten  fri- 
hedsbrev, m en det har nu næppe m eget med landboreform erne at gøre.

I efteråret gennem går Søllerød K irke en restaurering  og forny
else. Luxdorph noterer den 20. september: “Hr. Treschow prædikede i 
Chorsdørren, siden Kirken staar under Bygning”, D en 11. oktober: “Her
man Treschow paa den nye Prædikestol”. D en 18. oktober “Koret er der sat
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Christian 7.s 
udenlandsrejse

D ronning Caroline M a
thilde (1751-1775). G ift med 
Christian 7. og fra 1770 
Struensees elskerinde. H un 
blev forvist til Tyskland 
efter Struensees fald i 1772, 
og hun døde i på slottet i 
Celle kun 24 år gammel i 
1775. Kobberstik af James 
W atson efter F, Cotes i 
1766.

Vinduer i Årets sidste 
bem ærkning i dagbogen 
den 31. december lyder:
“Gud skee eevig Tak for 
det gamle Aars løkkelige 
Ende igiennem adskil
lige betænkelige Omstæn 
digheder”.

1 7 6 8

“Kl. mellem 10 og 11 blev Dronningen forløst med en P rin tz”, skriver 
Luxdorph i sin dagbog den 28. januar 1768. 30. januar: “Kl. 4 blev 
Cron-Printzen døbt, holdet a f  Dr. Juliana Maria og siden baaret om i 
Gemakkerne'”.51 Caroline M athildes og C hristian  7.s førstefødte blev 
døbt Frederik og blev siden konge under navnet Frederik 6.

D en 6. maj drog kong C hristian  7. ud på sin store udlandsrejse, der de 
følgende o tte  m åneder bragte ham  til bl.a. Paris og London. Luxdorph, 
der ikke skal med på rejsen, noterer: “Kongen reiste Kl. IOV2 og Dronnin
gen græd bitterligt.

M en så bliver det forår, og fam ilien flytter til N æ rum  i maj. Fra k ir
ken berettes følgende historie den 23. maj: “En Huusmands Datter fra  
Søllerød var i Kirke. Him var fu lgt til Italien med Geleottierne for 4 Aar 
siden. Da den yngste hun døde, ville den ældste Syster ei give hende Reisepenge 
hiem. A f  Hændelsen treffer hun paa en hollandsk Skipper, som lover at føre 
hende gratis til Amsterdam. Paa Skibet bliver hand forliebt i hende og faar  
sine Forældres Tilladelse at ægte hende. Nu er hun kommen for at faa Døbe-
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Kilden i Nærum

Seddel og Beviis at være fød a f  ærlige Ægteforældre, siden kommer hand og 
henter hende af'. Pastor Treschow  har form entlig ordnet dåbsattesten, så 
pigen, efter at være belært om u tu g t og andre slette gerninger, kunne få 
sin hollandske skipper.

I juni arbejdes der igen i flere uger på rengøring  og forbedring af 
kilden i N æ rum , og efter små 14 dage lyder det den 17. juni: “Brønd- 
Værket om Kilden bliver færdigt". D en 19. juni noteres, at m an i Søllerød 
Kirke “bad for Kongens Reise". D en 1. juli sker der et trafikuheld i nabo
laget: “Brygger Wedegges Kone med sin liden Datter og Kircheterp, en ung 
Kiøbmand, veltede ved Holte og ko?n blodige giennem vor Have ind til Borres". 
H vorfor de uheldige er gået hele vejen fra H olte til N æ rum gård  fortæl
ler dagbogen in te t om. M an kan gætte på at bryggeren og købm anden 
under alle om stændigheder var på vej til et besøg hos kollegaen køb
m and Peter Borre på N æ rum gård.

A rbejdet med kildens forskønnelse fortsæ tter i juli. D en 21. juli: 
llKilden er malet", og den 30. juli: “Lagt Qvader -  Steene om Kilden og sat 
den i fuldkommen Stand". D en 29. august beretter dagbogen om ubudne 
gæster på de rige landsteder i N æ rum : “Om Natten vare Tyve form odent
lig de 10 Deserteurer, som. ere i Dyre-Haven, i Staffelts og min Have, fiskede 
i vore Parker og stial fra  mig".

Luxdorph har været i K øbenhavn, m en vender tilbage til N æ rum  
den 8. september: “Reist med min Kone til Nærum i en bestandig Regn.

H artm anns hus på et postkort fra om kring 1910. D et kønne hus fra 1700-tallet blev 
nedrevet i 1930. (HA)
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Kongen 
vender hjem

Retur til 
hovedstaden

Axelen paa Vognen brækkede, ju st da vi kom ved Gade-Kiæret”. D en 19. 
septem ber: ’’Spadseeret i Søllerød Slots Have”, og endelig den 10. oktober: 
”Reist til Byen med min Kone og Christoffer for at forblive denne Vinter”. 
T jenestekarlen C hristoffer var altså den første til at re tu rnere  til hoved
staden, m en godt en uge senere, den 19. oktober, lyder det: “Folkene kom 
hjem fra  Nærum

1 7 6 9

D en 14. januar 1769 re tu rnerer kongen og hans følge til K øbenhavn 
efter den o tte  m åneder lange Europa-rejse. K ongen blev m odtaget af et 
K øbenhavn i feststem ning: “Guarnisonen og Borgerskabet paraderede og 
Huusene vare illuminerede

Igen drager Luxdorph med hele sin husstand til N æ rum  i maj, den 
11. maj. M en allerede den 27. m arts er han i Søllerød K irke, hvor endnu 
en ung  præ dikant vurderes: “Stud. Jacobsen, Regimentskriver Jacobsens 
Søn. Ræt skikkeligt for et ungt Menneske”. Studenten præ diker igen syv 
uger senere, den 15. maj: “Søllerød Kirke, Stud Jacobsen. NB. Prædikede 
bedre forrige Gang.’’'’

D en 19. juni hø rer vi lidt om dagligliv i N æ rum : “Bagger.; som kom i 
Løverdags, ...og spiiste her Middag og Aften. 32 Min kone med frue Borre og 
Liise besøgte Frue Eilitz i Barsel-Seng. 33 Bagger, Borre og jeg gik til Fryden
lund, derfra til Aggershvile oggiennem Dyre-Haven hiem”.

D en 14. juli glæder Luxdorph sig over sin have i N æ rum : “Jeg har 
over 300 Stokke Roser i min Have og paa min Toft”. D en 16. juli er alle de 
lokale spidser i kirke: Søllerød Kirke med Bispens og Friises. Der var tillige 
Borres, Eilitzes, Drewses med hans Sønne-Kone, Suhms, Thurahs, Stampe 
etc. saa at Kirken var gandske opfyldt'’'.34 D en 13. august: ’’Søllerød Kirke, 
Vogelius prædikede. Provsten visiterede og Ungdommen svarede gandske vel”. 
D en 8. oktober: ’’Søllerød Kirke, Hr. Treschow. Provst Torms Datter i Stil- 
linge holt sin Kirkegang med sin Mand Studiosus Haar ved Land-Maalingen, 
som havde besvangret he?ide, hvorover de med Bevilling lode sig vie i Gaar 
Eftermiddags hos Eilitz paa Holte a f  Hr. Treschow”.33

D en 9. oktober får Luxdorphs besøg af familierne T h u rah  og Borre, 
der vil tage afsked inden sommersæsonen er slut, og kort efter lyder det 
den 14. oktober: ’’Reist med min Kone og Christopher til Byen med alle”. To 
dage senere 16. oktober: ”Vore Folk kom ind fra Nærum”. Vanen tro  er 
Luxdorph i N æ rum  den sidste uge inden nytår: 24. december: ”Søllerød 
Kirke, Hr. Dreyer, en C apellanfra Norge. Skikkelig mand, men maadelig Prædi
kant, prædikede og næsten for tomme Stole”. 56 T re dage senere, 27. december,
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I sne står urt og 
busk i skjul

Struensee

er det blevet rigtig vinter: “Frost og Storm, a f  Syd- Ost og saa stærk Sneefog, at 
det var umueligt at komme til Kirke”. Ved nytår den 31. december må man 
blive hjemme i N æ rum , hvor Luxdorph læste bibelen for sine tjenestefolk, 
“... siden Veien ei var saaledes, at vi kunde komme i Guds Huus”.

1 7 7 0

Vejret er ikke blevet bedre i det nye år. “Vi måtte giøre os en nye Vei til 
Søllerød”, noterer Luxdorph i sin dagbog den 1. januar 1770. Først den 
4. januar lykkedes det at kom m e tilbage til hovedstaden. I foråret 1770 
omtales Struensee, “... som nu giør alle Ting” for første gang i dagbøger
ne. I maj drager familien som vanligt ud til landstedet i N æ rum , hvor de 
kirkelige handlinger i Søllerød tilsyneladende er det, der m est optager 
den gode Luxdorph, mens der ellers kun er få og spredte bem æ rkninger 
fra det daglige liv i N æ rum  og omegn. I slutningen af maj er Luxdorph 
på en ugelang rejse med fruen til det sydlige Sjælland, hvorfra de den 
2. juni “kom om Aftenen til Nærum”. U d over kirken er hans elskede kilde 
dagbogens andet hovedtema, når det gælder det lokale, og så er der en
delig fodturene. D en 18. juni er han og fruen f.eks. ude at spadsere med 
deres naboer, fam ilien Borre. D en 8. juli i Søllerød K irke står han fad
der til “Morten Jørgensens datter Cathrine. Min Kone bar det”, og den 19. 
august er der overhøring i kirken: “Provst Hegelund visiterede og Ungdom
men svar te ham til Fornøielse”.

D en 8. oktober holdes en lille farvelkom sam m en med naboerne, og 
næste m orgen drager Luxdorph til K øbenhavn på grund  af sine offent
lige erhverv. Allerede tre  dage efter, den 11. oktober, er han tilbage på 
landet: “Reist til Nærum og celebreret min velsignede Kones Geburtsdag om 
Middagen”, og først den 22. oktober vender hele husstanden hjem til 
hovedstaden, hvor Struensees regim ente nu får en stadig større plads i 
dagbogen.

1771

O m  det er Struensee, der er skyld i, at fam ilien først kom m er sent til 
N æ rum  dette år, er uvist, men først den 30. juni 1771 er der ny t fra 
Søllerødegnen, og da som sædvanligt fra kirken, hvor “E t uægte Barn 
[bliver] døbt med Ceremonie?'”. E t andet “uæ gte” barn er dog mere p ro 
m inent. Luxdorph noterer den 7. juli: “Dronningen bliver forløst med en 
Printzesse Kl. IOV2 Formiddag". 57 D en diskrete Luxdorph nævner dog 
ikke, at prinsessen er datter af Struensee. T il gengæld konstaterer

32



han den 15. juli at, “Struensee bliver Geheime-Cabinets-Minister”. Dvs. 
at S truensee nu er landets førstem inister, eller statsm inister, om man 
vil. D en 22. juli berettes, at”Struensee og Brandt bliver Grever'”. 581 det 
hele taget er det Struensee, der nu optager det meste af dagbogen, men 
Luxdorph forholder sig dog ganske neutral, som loyal em bedsm and, til 
S truensees stadig mere m agtfulde placering i kongeriget.

Fra Søllerødegnen er der fortsat kun små spredte og ofte pudsige 
no tater i dagbøgerne: D en 14. juli: “Søllerød Kirke, Stud. Fohman..., som 
skal vist have begiæret at prædike for m ig”. D en 27. august: “Konen, som 
fanger Muldvarpe, var her”. D en 7. oktober: “Mads Muurmester drak sig 
endelig ihiel i Kroen”, og endelig den 23. oktober: “Reist med min Kone til 
Byen med Alle”.

“Stor revolution”

Struensee foran 
sine dommere heri
blandt Luxdorph, 
der havde sæde 
i den nedsatte 
’’inkvisitionskom- 
mission”. D er var 
som bekendt ingen 
pardon, han blev 
dødsdøm t i foråret 
1772. (Samtidigt 
stik)

i 772

Den 17. januar 1772 skrives der D anm arkshistorie. D et fatale maske
bal på C hristiansborg  den 16. januar ender med kuppet mod Struensee 
tid lig t om m orgenen: “Stor Revolution, Gud give til det beste! Dronningen 
transporteret til Cronborg; Gähler og Frue, alle 3 Struenseer; Brandt, Berger,
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Luxdorph 
afgiver “votum” 
mod Struensee

Den navnløse 
hund

Falckenskiold ogfleere i Casteilet. Rantzau og Beringskiold satte det i Værk om 
Morgenert tilig, dog med Dr. Julianæ og Printz Fridrichs Samtøkk. Almuen 
varsom rasende a f  Glæde”. 59 Sådan beskrives Struensees fald af en der var 
tæ t på -  uden at være direkte involveret. Luxdorph deltager i afhøringen 
af Struensee og noterer den 20. februar: “Commission i Citadellet. Struen
see blev afhørt”, og dagen efter, den 21. februar: “Struensee gik til Bekien- 
delse anl. hans Omgang med Dronningen”. D e første fire m åneder dette år 
beretter dagbogen om den hektiske aktivitet i forbindelse med retssagen 
m od Struensee og de store omvæltninger, der er fu lg t i kølvandet på 
kuppet i januar. I februar og m arts deltager Luxdorph næsten dagligt i 
afhøringerne af Struensee og hans m edsam m ensvorne. I begyndelsen 
af april afgiver Luxdorph sit “Votum, i Dronningens Sag” og den 24. april 
er han på C hristiansborg  Slot “for at opsette Dommen” over Struensee og 
Brandt. K ongen godkender dødsdom m ene den 27. april, og dagen efter, 
den 28. april, er det slut, Struensee og Brandt bliver h en re tte t på Ø ster 
Fælled: “Dommene exequerede. Brandt først, hand skal have gaaet friemodig 
til sin Død og Sir[uensee] forsagt... Nu ere de begge for Guds Dom”.

Selv om  Luxdorph som ledende jurist var medlem af den kom m is
sion, der i foråret 1772 døm te Struensee til døden, er han tilbageholden
de med at fælde dom  over gehejm ekabinetsm inisteren i sine dagbøger. 
H an  nøjes med at konstatere, at Struensee ikke tog  hensyn til andre 
end sig selv og derved skaffede sig m ange fjender. At han havde afskaf
fet statsrådet, konseillet, og udstedte kabinetsordre i eget navn, huede 
naturligvis ikke den konservative em bedsm and, og Struensees reform er 
i oplysningstidens navn som trykkefrihed og et forbedret sundhedsvæ
sen forbigår Luxdorph helt. M ed G uldbergs overtagelse af sty ret vendte 
m an tilbage til de gamle dyder, som Luxdorph hyldede, og som tro  em 
bedsm and steg han fortsat i graderne.

H verdagen vender så småt tilbage, m en det travle forår betyder, at 
familien først den 20. juni tager på landet -  og det sker uden hunden, 
der har det pudsige navn: “Sansnom ” = In te t Navn: “Fløttet ud med alle 
til Nærum. -  Sansnom blev overkiørt i Byen og døde.” D en  6. juli vender 
Luxdorph alligevel tilbage til Struensee-tiden, da han besøger Fryden
lund: “ Været med m it heele Selskab paa Frydenlund og beseet det Norske Fluus 
i Skoven, med Pladsen til Dronningens Seng, som var at udtrække og den 
forlorne Trappe, som gik derned tilfi’a Struensees Kamre oven paa”. K ongen, 
C hristian  7., holdt sig væk fra Frydenlund, m en besøgte til gengæld Søl
lerød Slot i som m eren 1772.

Luxdorphs aflægger som vanligt visit hos naboen, agent Borre på 
Sofieshøj, og den 7. august berettes, at “min Kone kom ind. Reist med
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Den 28. april 1772 på Ø stre Fælled. Enevold Brandt er lige blevet halshugget af skarpretteren Gottschalk 
Mühlhausen. H ans hjælper fremviser det blodige hoved. På skafottet stå endvidere provsten Hee, generalfi- 
skalen W ivet, samt kongens foged og hans fuldmægtige. I kareten foran trappen venter Struensee på, at det 
bliver hans tur. M øgvognen bagved skafottet t.v. var bestilt til at køre de sønderhuggede kroppe til Vestre 
Fælled, hvor de blev lagt på hjul og stejle. (Samtidig tegning)

hende til Nærum og paa Veien besøgt Suhm, som er kommet til Byen og er ræt 
syg”. D en 8. august: “Gaaet med min Kone op til Søllerød for at høre Musi
ken, medens Kongen var der”. Luxdorph svigter heller ikke Søllerød Kirke 

Prædikanter i dette år. D en 16. august prædiker “Hr. Mosgaard, norsk Capelian. Baade 
Søllerød Kirke Materie og Gaver gode, men en overmaade Flygtighed saavel i Udtalen som i 

Tankernes Orden, saa at, ved det disse løbe i hver andre, der i hver Afhand
ling kom noget, som hørte til de tvende andre”. D en 23. august optræ der en 
anden kandidat i kirken: “Stud. Schancke. Kand blive god. Vil være meere 
veltalende end hand har Evne til og overveier undertiden ikke nok sine Ud
tryk eller bliver fast ved sin Orden”. Som m eropholdet slu tter som vanligt i 
oktober: D en 20. oktober noteres: “Reist til Byen med alle”.
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Fra 1772 til 1784 
opholdt hoffet sig 
i Fredensborg om 
sommeren og på 
Christiansborg om 
vinteren. Luxdorph 
nævner ofte, at han 
skal til Fredens
borg. Billedet viser 
et aftenselskab i 
kongens galleri, 
appartementsalen 
på Christiansborg. 
Tegning af J. W. 
Haffner, 1781. (Det 
kgl. Bibliotek)

r773

Vi får ikke at vide hvornår familien tager på landet dette år, men 11. juni 
1773 har de besøg i N æ rum : “Doctor Lange spiiste her om Middagen og prø
vede Vandet i min Kilde og Gadebrønden”.60 D en 14. juni fejrer æ gteparret 
L uxdorph deres sølvbryllup på landstedet i N æ rum : “Rheder61, Thura, og 
Fruer, Borre, Frue, begge Døttre, begge Jfr. Flyllested ogjfr. Wøldike, Suhm, 
Frue og Søn, Hr. Treschow med Datter og Friis Rottbøll spiiste her om M id
dagen, som var vor 25 Aars Bryllupsdag”.

I løbet af sommeren rejser Luxdorph flittigt frem og tilbage mellem 
København og N ærum  og Fredensborg, hvor hoffet befinder sig. Blandt 
Luxdorphs tjenestefolk var en Ole og en M orten. Luxdorph noterer sig den 
17. august: “Ole kiønefor os, fordi Morten var fuld. Reist til Byen med min Kone”. 
D et er ganske overraskende, at den meget korrekte Luxdorph tilsyneladende 
tolererer drukkenskaben blandt sine tjenestefolk; men han vender flere gange 
tilbage til, at hans folk ikke kan passe deres arbejde på grund af for stort bræn- 
devinsindtag. M eget å propos noterer han i øvrigt den 3. oktober, at “Hr: 
Dreyer [har]. OpLest Bnendeviins-Forordningen” i Søllerød Kirke.
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H vid ridder

På visit

L uxdorph er nu 57 år gammel -  og på hø jdepunktet i sin karriere. D en 
29. januar 1774 (C hristian  7. s 25 års fødselsdag) kl. halv to  om  efterm id
dagen er han indkaldt til m øde i kongens forgemak. H er bliver han præ 
senteret for hoffet og bliver tildelt det hvide bånd som “H vid R idder”. 
H an  kom m er nu endnu tæ ttere på kongehuset og regeringen og deltager 
hyppigt i de royale tafler hos både kongen og senere kronprinsen.

M idt om vinteren, hvor han bor i K øbenhavn, får han besøg fra lan
det: “Ole Nielsen fra  Nærum var her og sagde, at han frygtede Rugen tog 
skade, fordi Hviid-Kaalen raadnede, som var et gammelt Bondemærke, dog 
stod Rød-Kaalen sig”. D en 10. april hyrer han en ny tjener, C hristian , 
som følger fam ilien både i hovedstaden og med til N æ rum , hvortil alle 
rejser den 21. maj.

D enne som m er er der igen m ange notater fra Søllerød kirke. 23. maj 
er det en stud. A m m entorp, som prædiker: “Er kun 22 Aar. En a f  de 
almindelig maadelige Taler; har og noget tykt M aal”. D er er også tid til 
haven i N æ rum : “Min Rose uden Torne blomstrer. Enkelt Flor med Purpur 
eller violet Blade omtrent som Fløiels -  Rosen”. Præ sten i Søllerød H erm an 
Treschow  er blevet alvorligt syg. D en 10. juni: “Gaaet med min Kone til 
Søllerød for at besøge Hr. Treschow. som er meget svag; hand reiser til Byen 
i Morgen”. N i dage, senere, den 19. juni, følger den nedslående notits: 
“Hr. Treschow døde Kl. 10 Formiddag”. Fire dage senere, den 23. juni: 
“Hr. Treschow begraves”.

E t par dage senere, den 25. juni, er det blevet hverdag igen. 
Luxdorph plejer om hyggeligt om gang med de lokale landliggere, og på 
denne dag spiser de om  aftenen hos naboen Borre. Kl. 12 havde de spist 
m iddag hos familien Aagaard i Søllerød, men, “Da vi skulle kiøre, var 
Morten fuld, saa vi maatte leie en Karl til at kiøre”. Ak, ja M orten  har ikke 
forbedret sig, gad vide om han fik lov til at gå hjem.

Inden der bliver ansat en ny præst har provsten Jacob H viid taget 
over. 26. juni: “Søllerød Kirke, Provst Hviid. Bøn pro novo successore. K ir
ken var gandske opfyldt”. 62 D en 24. juli er det en hr. Siverud som præ di
ker, m en Luxdorph er som altid svær at gøre tilfreds: “Forklarede intet a f  
den foresatte Materie. Talen havde ei mindste Sammenhæng og var fu ld a f  
Digressioner”. U gen efter, 31. juli, prædikes der af student N yeholm .63 
D et går lidt bedre: “Har gode Gaver og er frie, men bruger for mange op
skruede Talemaader”. Endelig den 21. august får Søllerød kirke ny præst: 
“Provst Hviid indsatte Hr. Jens Matthias Blicher i en stor Forsamling endog 
a f  fremmede”. 64 Luxdorph har tilsyneladende respekt for den nye præst.

1774
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Et selvmord

Brænd i Øverød

D en 28. august lyder det: “Hand har ej slette Gaver, men Papiiret for sig. 
Det hand talede om sal. Hr. Treschow samt om sig til Meenigheden, item om 
sin Skiæbne hidintil i sin Bøn til Gud, var smukt og path etisk. Der var heni- 
mod en 4 0 fornemme Tilhørere. . . ”

Fra kirken til hverdagen, hvor livets bagside blandt sognets fattigfolk 
i glim t kom m er til orde i dagbogen, f.eks. den 29. august: “ I Gaar hængte 
sig her en Daglønner, som havde været i Klammerie med sin Kone”. T re  dage 
senere, 1. september: “Den Mand, der hængte sig, blev nedgravet ved Dyre- 
Havens Rækværk”.Og  så er vi ellers tilbage blandt de fromme: Præ sten 
Bücher er faldet godt til, og den 18. septem ber lyder det: “Søllerød Kirke, 
Hr. Blicher. En god Prædiken”. Sådan, topkarakter fra Luxdorph!

I oktober m åned bliver Luxdorphs hustru , A nna Bolette syg. A f dag
bogen forstår m an, at hendes helbred er langt mere skrøbeligt end hen
des mands. D en 7. oktober beretter han: “Min Kone var slet om. Natten og 
blev aareladt. Siden befandt [hun] sig noget bedre og kom i Transspiration”. 
Luxdorph melder dog afbud til sine daglige pligter for at være hos sin 
hustru , og den. 11. oktober lyder det: “Om Natten sov min Kone meget 
got 3 til 4 Tiimer, saa der var kiændelige Tegn til Forbedring, dog om Mor
genen yttrede hun en Bekymring over vore Omstændigheder... Ak! Gid dette 
er en Prøvelses Tiid...” Luxdorph fortæller ikke yderligere om hendes 
sygdom, eller hvorvidt hun fik det godt igen, ligesom han for en sjælden 
gangs skyld ikke noterer, hvornår familien vender hjem til Snaregade i 
K øbenhavn.

1775

D agbogen fortæller om  Luxdorphs travle arbejdsliv, og i begyndelsen 
af året 1775 udkom m er hans første latinske digtsam ling “Carmina”. De 
fleste af hans personlige venner sam t kongehuset får hver et eksemplar. 
I slutningen af januar opgøres udbytte t af hans kornbrug ved landstedet 
i N æ rum . 25. januar: “Faaet paa Nærum 23 Skp. Rug efter 7 Skp. Udsæd”. 
T o dage senere konstaterer han tø rt, at “Den rug, jeg avlede paa Nærum, 
var saa slæt, sort og ureen, at Bageren ikke kunde bage Deien i Brød”.

D en 29. m arts fortæller han, at der har været i ildebrand i Øverød, 
“... hvorved 1 Gaard og 2 Huse afbrændte”. D et var gården Skovly og to 
huse i centrum  af landsbyen, der nedbrændte. H eldigt for Skovlys fø r
ste selvejerbonde, Peder Pedersen, havde han to m åneder tidligere ladet 
gården brandforsikre. Selv gik han på aftægt efter branden, mens går
den blev genopført lidt nord for landsbyen.65
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D en 20. maj drager Luxdorph og hele hans husstand til N æ rum . 
O g som sædvanligt rejser han  herefter jævnligt frem  og tilbage mellem 
hovedstaden og N æ rum  i sin chaise, en vogn tru k k e t af heste. U nder
vejs læser han de sidste nye bøger. H an  rejste i al slags vejr. Senere på 
som m eren er han engang taget af sted i k lart vejr, men “inden vi kom til 
Lyngbye, blev Torden og Regn saa stærk, at vi maatte holde en halv Tiime... ”.

D en  10. maj døde landets tidligere dronning, den kun 24-årige 
C aroline M athilde, på slo ttet i Celle i N ordtyskland.66 D en 11. juni 
annoncerer Pastor Blicher i Søllerød kirke “Hof-Sorgen for D r Mathilde 
anlagt paa 4 Uger”.

Som vanligt optager kirkelivet i Søllerød dagbogsskriveren: I Sølle
rød kirke visiterer provsten den 27. august: “Der mødte kun et lidet Antall 
a f  Ungdommen, som svarede slæt eller intet”. D en 17. septem ber er præ 
dikanten en stud. L in trup , som er i familie med gartneren  på E nrum , 
“... en meget slæt og usammenhængende Tale, holden med megen Dristighed 
i 6 Quarteer...”. Stakkels tilhørere! D en 8. oktober vier Blicher to unge 
m ennesker, men han skulle ikke selv prædike: “Et stateligt Bonde-Biyllup. 
Skoleholderen i Lyngbye giorde enjevn god Prædiken, men var eriten syg eller bange”.

Søllerød Sø set fra 
vest med ’’Præste- 
landet” og sogne
kirken t.h. G rus
vejen i forgrunden 
førte til Øverød og 
var en af de biveje, 
som Luxdorp gerne 
spadserede på og 
ind imellem talte 
skridtene mellem 
egnens forskellige 
lokaliteter. Den nu
værende Øverødvej 
følger stort set den 
gamle vej. Maleri 
af Axel Schovelin, 
1874. (Rudersdal 
Museer)
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“E t stateligt 
bondebryllup”

Brændevins-
forordningen

D et statelige bondebryllup stod mellem Luxdorphs nabo Lars Olsen, 
søn af kroholder og gårdm and Ole H ansen og gårdm andsdatteren K ir
sten A ndersdatter fra en af byens store gårde oppe ved hovedgaden. Ved 
den senere konflikt i 1790’erne om kring  N æ rum  K ro blev det frodige 
gårdm andsliv i N æ rum  voldsomt fo rstyrret af den enerådige C hristian  
C olbjørnsen, der i 1792 overtog K irsten  A ndersdatters fædrene gård og 
senere fik kroen nedlagt til fordel for sit m arketenderi.67 D en 18. ok
tober er det slut med som m eren i N æ rum : “Flyttet med alle for i A ar fra  
Nærum- med det heele Huus”.

1 7  7 6

I 1776 er der kun få spredte no titser i dagbogen om  familiens liv på 
landet. D en  23. maj flytter m an til N æ rum , og fire dage senere er de 
i Søllerød kirke til gudstjeneste hos præsten Blicher, hvor et velkendt 
tema igen bliver nærværende: “Brændeviins-Forordningen blev oplæst a f  
Prædikestolen”. D en  19. juni er hr. og fru  Luxdorph til fest hos deres 
naboer på Sophieshøj, hvor de har “... spiist Middag og Aften til Borres, 
som celebrerede deres 25de Aars Bryllupsdag med omtrent 50 Personer”.

G ården i N æ rum  træ nger til vedligeholdelse, og den 21. juni noteres, 
at “... Murmesteren blev færdig med Tagene”. U d over som m erens gentag
ne spadserereture til Øverød, T rø rød  og H olte, er det fortsat kirken, der 
optager Luxdorph: E n  ny præstevikar Tuchsen optræ der 1. septem ber i 
Søllerød kirke: “Jammerlig og uden Sammenhæng”. D en 22. septem ber er 
de inviteret til bryllup: “. . .Om Aftenen blev D andset..”. Sæsonen slutter 
dette år den 21. oktober: “Min Kone... og alle mine Huusfolk kom ind fra  
Nærum”.

1777

H eller ikke i 1777, hvor Luxdorph nu er 60 år gammel, har han note
ret meget fra N ærum . H an  er stadigvæk travlt beskæftiget og er ofte til 
taffel i kongehuset, og i som m erperioden opholder han sig med jævne 
m ellem rum  på Fredensborg i forbindelse med sit arbejde. D en 24. maj 
flytter familien til N æ rum , men allerede ti dage forinden tyvstarter 
Luxdorph, idet han den 14. maj er “reist til Nærum. Skoven halvgrøn, 
Nattergalen, Gøgen, Frøerne komme”. O g til herlighederne hører fod
turene til bl.a. Aggershvile og til Øverød, hvor han besøger sin lærde ven, 
historikeren og forfatteren P. F. Suhm. Endelig optager kirken, hvor Bli
cher prædiker, og bogsam lingen i N æ rum , indførslerne i dagbogen.
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P. F. Suhm

H istorikeren 
P. F. Suhms lystgård 
ved bystævnet i 
Øverød som den så 
ud um iddelbart før 
1700-talsgården 
blev nedrevet i 1959. 
M aleri af Rudulf 
H elfrich, 1958. 
(Rudersdal Museer)

Særlig dette år besøger han Suhm  på hans smukke landsted i Ø ve
rød. H ans dagbog er igen m eget diskret. D en nævner ofte Suhm , men 
fortæller egentlig ikke, hvad det drejer sig om:. D en gode Suhm, der 
havde været gift i m ange år, havde fundet sig en elskerinde, den unge 
smukke frøken A nne C harlo tte  G ielstrup, som han har indstalleret i 
et skovløbersted ved Kongevejen. D er har været brug for Luxdorphs 
tilstedeværelse for at mægle og neddæm pe det familiemæssige dram a.68

Sidst på året, den 6. december, m odtager han et anonym t brev fra 
N æ rum : “En Angivelse uden Haand fra  Nærum, at Jørgen Kudsk hol
der Kroe og optrækker Folk”. D en  entreprenante kusk holdt opsyn med 
Luxdorphs landsted om  vinteren, og har åbenbart benytte t lejligheden 
til at holde sm ugkro på stedet. D et kan ikke undre, at nogen er ble
vet fornæ rm et over dette, idet Ole H ansen  og dennes søn Lars Olsen 
på nabogården ved gadekæret havde officiel bevilling til at holde kro .69
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I audiens hos 
kronprinsen

Læsning

M en udskæ nkning af brændevin uden bevilling var et tilbagevendende 
problem  på landet. H vordan Luxdorph håndterede sagen med Jorgen 
Kusk m elder dagbogen desværre ikke næ rm ere om; men i foråret 1778 
forsøger Jørgen  med Luxdorphs bistand at få job ved de kongelige stal
de. D et lykkedes dog ikke, og Jø rgen  forbliver i Luxdorphs tjeneste. Vi 
skal senere høre mere til ham.

1 7 7 8

Luxdorph opholder sig i 1778 næsten dagligt mellem landets ledende 
mænd og noterer flittig t alle store som små begivenheder fra, at den 
“unge Baron Juell Wind skyder sin Finger forderved paa Jagten'" (28. fe
bruar) til, at han den 30. m arts m odtager brev fra førstem inisteren 
G uldberg om, at han skal til audiens hos kronprinsen, og desuden har 
fået “Lov til at være paa La?idet i Foraaret". I dagbogen noteres desuden 
som sædvanligt om hyggeligt hvem der dør, hvem der bliver gift, om 
ildebrande, skandaler og afskedigelser og ansættelser over alt i landet 
og i udlandet. Luxdorph fortæller endvidere om  de værker han læser, 
om de m ennesker han er sammen med, om  transpo rt fra det ene sted til 
det andet, og endelig alle sine em bedsforretninger, hvor G uldberg, der 
har den reelle m agt i disse år efter Struensee, tydeligvis er opdraggiver.

N æ rum  nævnes ikke så m eget som tidligere, og det der skrives, føles 
ofte som gentagelser fra de tidligere år. D en 23. maj flytter hele hans hus 
på landet, og dagen efter oplever han præsten Blicher som “ypperlig” i 
kirken. D en 25. maj tilser Luxdorph sine marker, og om aftenen har han 
“sat Bøggerne i Orden i en nye Reol". M id t i juli genoptager han sit gamle 
fornøjelse med at tælle skridt mellem gårde og marker.

Luxdorph vogter nidkæ rt over de gamle dyder og hylder selvfølgelig 
ikke alt det nym odens. Således giver han følgende vurdering  af den unge 
student W egners prædiken i Søllerød K irke den 23. august: “Meget got 
imellem, men det heele var kunstigt og i den nye Smag, men ikke altfor grun- 
digt eftertænkt, ei heller ordentlig sammensat-, ogsaa noget uforstaaeligt for  
Almuen". D en 9. oktober vender hele husstanden hjem til Kobenhavn.

1 7 7 9

D agbogen er i 1779 især optaget af Luxdorphs samvær med rigets m æg
tigste m ænd og kongehusets medlemmer. D ertil kom m er hans private 
sysler, hvor han først og frem m est dyrker sin store interesse for litte 
ratur. H an  læser de antikke forfattere på latin  eller fransk og desuden
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engelsk, tysk og spansk litteratur. På dansk læser han udover værker af 
de samtidige Johannes Ewald, W essel og Baggesen tidens faglitteratur.

H ans dagbog beretter fortsat om store og små begivenheder mellem 
hinanden. H er er fem eksempler fra dette år. D en 31. m arts: “Kl. 8V2 
Formiddag sprang det eene Krud-Taarn ved Øster Port... Mange Mennesker 
omkom”. Ved eksplosionen skete der betydelig skade på Kastellet, Frede
riks H ospital og N yboder, og Luxdorph nævner, at der for længe siden 
var udstedt en kongelig resolution med forbud m od at lagre k ru d t i byen.

D en 11. maj: “Væretpaa Jubilæo. . .”'. D er er tale om  K øbenhavns u n i
versitets 300 års jubilæum, og Luxdorph deltager med hele det højere 
borgerskab i festlighederne. D en 18. juli har han været i Søllerød Kirke 
og h ø rt en “mådelig” prædiken af gæstepræsten H r. Rørbye fra Rye. 

Umådeligt Samme dag noteres: “Jørgen Larsen, Gaardmand i Holte, hans Kone, som
fylderi a f  umaadelig Fylderie blev fnndet død i sin Seng, begraven”. Jø rgen  Larsen

var den første selvejer på “L arsengården” i (GI.) Holte. H an  fik arvefæ
steskøde på gården i 1766, og levede endnu i 1787 og boede på gården, 
som han havde overdraget til sin søn Lars Jørgensen.70 D en 15. august 
berettes om endnu en ulykkelig begivenhed blandt alm uen i det fattige 
Holte: “En Væver i Holte har skaaret Struben afsig med en Uld-Sax”.

D en 1. septem ber er anderledes festlig: “Guldbergs Geburtsdag. 
Været hos Guldberg, som sagde, at naarjeg til Nye-Aar skrev om- Løns Forbed
ring, skulle det ingen Vanskelighed have”. Se det var jo et løfte fra landets 
ledende statsm and, der fyldte 48 år i 1779.

T il landstedet i N æ rum  var m an som vanligt flyttet ud til i maj, 
men allerede 26. m arts havde der været problem er (vi hø rer ikke hvilke) 
med en af hans folk, som havde opsyn med gården om vinteren: “Slætte 

Slet opførsel Tidender om Carls Opførsel paa Nærum”. D en 29. maj besøger de naboen 
Peter Borre, der var blevet enkem and et halvt år tidligere. D et bliver til 
adskillige spadsereture denne som m er i de smukke landlige omgivelser. 
Turene går bl. a. til T rørød , Øverød, Ø rholm  og Nye M ølle. D et sidste, 
vi hører fra N æ rum  dette år, er et no tat den 8. august, hvor hans anden 
nabo ved gadekæret, gårdm and og kroholder “Ole Hansen døde, medens 
vi var i Kirke”.
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Ole Hansens gård 
ved gadekæret, se
nere kaldt ”Vogn- 
mandsgården”.
Den firlængede 
stråtækte gård blev 
opført om kring 
1765, efter en brand 
den 8. juli 1764 
havde lagt forgæn
geren øde. Den 
smukke bondegård 
nedbrændte i 1929 
efter et lynnedslag. 
M aleri af Peder 
M ønsted fra 1906.
( Privateje)
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D en 12. januar 1780 fortæ ller Luxdorph om  det videre forløb på nabo
gården i N æ rum : “Lars kiøbersin Faders Ole Flansens Gaard for 2060 Rdr. 
og hans Moder skal have Under -  Tag hos ham”. 71 Dagbogens no titser fra 
N æ rum  bliver stadig færre. D et er de sædvanlige tin g  vi hører om: 23. 
maj flyttes der ud. Luxdorph er i Søllerød kirke, han pusler med sin kil
de, og de går nogle gode ture. Hvis han og fruen har været i K øbenhavn, 
hænder det flere gange, at han sæ tter sin kone af ved “Geels-Huuset” og 
selv kører videre til Fredensborg, hvor hele kongehuset med regeringen 
opholder sig. I anden halvdel af august m åned er fru Luxdorph syg, og i 
denne periode er de ikke i N æ rum . H u n  får det dog bedre, men allerede 
i slutningen af septem ber vender de tilbage til hovedstaden.

I novem ber afskediges landets udenrigsm inister A. P. Bernstorff.72
13. november: “Paa Cancelliet blev den uforventede og for mig endnu fast ube
gribelige Tidende bekiendt, at Grev Bernstorff har faaet sin Afsked. Tingen er 
vis, men Omstændighederne fortælles paa adskillig Maade”. Luxdorph besø
ger B ernstorff få dage senere og noterer om besøget den 16. november: 
“meget rørende”. M en Luxdorph er og forbliver den loyale, pligtopfyl
dende tjenestem and. I som m eren 1780 havde udenrigsm inisteren været
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Andreas Peter Bernstorff 
(1735-1797) var en af landets 
store statsmænd, der kun 
for en kort periode 1780-84 
kunne holdes ude af stats
styret. Bernstorff spillede 
både som udensrigsm inister 
og indenrigs en hovedrolle i 
1700-tallets sidste tred
jedel, den periode der er 
karakteriseret ved landbo
reform erne og den danske 
storhandel. M aleri afjens 
Juel, ca. 1785. (Frederiks- 
borgmuseet)

A.P. Bernstorff hovedm anden bagved
neutrali-
mellem

-A B f
land og N ederlandene. f ¡ |¡ |
der si krede D anm arks I S n H u i H H B
storhandel. Samtidig w
ha\ile ü en is iiir) | al- i  Vfj
sluttet en traktat med • S
Fngland. der fastsatte " 'M
omfanget at' begrebet |  i P s B K H ß  m
"kontrabande". .Men % “
ledende kredse i D an
m ark med G uldberg i spidsen så med m isundelse og fryg t på Bernstorffs 
stigende m agt og indflydelse på den unge kronprins, og ved Bernstorffs 
fald blev G uldbergs m and, den tidligere gesandt i Berlin, M arcus G er
hard Rosencrone, udenrigsm inister. Da G uldberg selv blev ’’kuppet” af 
kronprins Frederik (6.) fire år senere, i 1784, genindtrådte B ernstorff 
som udenrigsm inister og frem  til 1797 var han en af de m est indflydel
sesrige og m arkante danske politikere i det store spil om  verdensm arke
det i slutningen af 1700-tallet.
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Storkøbmandenc 
Frédéric de Coninck 
malet a fjens Juel 
om kring 1785.
K ort for de 
Coninck den
31. juli 1781 
købte D ronning 
(Næsseslottet), 
overvejede han, 
som det fremgår af 
Luxdorphs dagbog, 
at købe Luxdorphs 
landsted i Nærum . 
(Frederiksborg- 
museet)

Chr. Colbiørnsen 
bliver Luxdorphs 
nabo

De Coninck vil 
købe Luxdorphs 
landsted

1 7 8 1

D en 7. april 1781 får Luxdorphs en ny nabo i N æ rum : “Justitz-Rd. 
Colbiørnsen kiøber Borres Gaard i Nærum for 4500 Rdr'”. 74 Luxdorphs hu
stru  er blevet syg igen, denne gang alvorligt, og han er stærkt berø rt af 
hendes kritiske tilstand, men pligterne forsøm m es ikke. D en 29. maj: 
“Reist til Fredensborg med et beklemt Hierte. O Gud, tilgiv min Skrøbelighed 
og kom mig til Hielp. Tænk paa, at jeg er affældig, ja  Støv og Aske”. D en
31. maj lader den tilkaldte læge, Callisen, Bolette årelade, men der er 
ingen lindring. E n  uge senere, den 7. juni, hidkaldes provst Hviid til 
N æ rum  for at tilse den syge. O g få dage senere re tu rnerer de til hjem 
m et i Snaregade, hvor Luxdorph den 14. juni indskriver de sørgelige 
tidender i sin dagbog: “7 Morges Kl. 7% kaldede Gud min kiære sal. Kone. 
Just hendes Bryllupsdag. Beholt sin Samling og en forunderlig Taalmodighed 
til det sidste. -  Skrevet Guldberg... til ogfaaet Svar... Dronningen lod mig 
complimentere”. 17. juni: “ Suhm besøgte for at condolere mig fra  Kongen. 
-  Enkedronningen spurgte til m ig”. I Adresseavisen indrykker vennen P. 
F. Suhm  dagen efter et sørgekvad på latin over Luxdorphs afdøde hu
stru . E ndnu inden Luxdorph har begravet sin hustru , begynder mulige 
købere til landstedet i N æ rum  at melde sig. Således får Luxdorph al
lerede de 16. juni besøg fra en herre, der meddelte, at “de Coningh ville 
kiøbe min Gaard i Nærum". D et blev dog ved tanken, og den 31. juli 1781 
købte den hollandskfødte storkøbm and i stedet D ronninggård .75
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j Den 23. juni note-
jfffiH H p* i^~-':' I  rer Luxdorph. at hans

å  l f m »  kone er blevet nedsat
' ^ $ n m  m t  T 'm  i familiens gra\ plads
~ ^ » | b  Sl6g'*^g': I  "/ Kunde Kirkt". Der
j  n | I  er

%: I om Trinitatis Kirke
. -fc |BÉIUv. I \ed Runde Tarn. 

SJH^L §_ J j f  ^ K P  ' !  og livet gar videre.
j I Den juni ti\ 

•*^Ä iS P  Ü H ^ '  i  í f l i l  H H H  Luxdorph “med heele
Huusholdning til Næ

rum. Jomfru Hansen fulgte med". Vi hører dog ikke m eget fra som m er
opholdet dette år, m en hans tjenestefolk glem m er ikke hans hustru . D en
14. oktober: “Mine Folk holt min salig Kones Gehurtsdag og takked mig med 
grædende Taare". D e følgende dage går med besøg hos førstem iniste
ren G uldberg, istandsættelse af kilden i N æ rum  og endelig et besøg af 

Johs. Wiedewelt billedhuggeren W iedew elt, der på bestilling har udført en m indeur- 
på besøg ne eller vase over Luxdorphs afdøde kone. D en 25. oktober vender

Luxdorph, jom fru H ansen  “og det heele Haus” tilbage til hovedstaden.
Sidst på året 1781 noterer Luxdorph den 16. december: “4 Guarde i 

Trørød afbrændte". D et var den store brandkatastrofe i T rørød , der ud 
over gårdene også udslettede prinsesseskolen og flere småhuse. Ved 
den efterfølgende genopbygning blev de tæ tliggende gårde udflyttet af 
landsbyen.76

Luxdorph malet i 1782 
af Georg M athias Fuchs. 
H an er her 65 år, er lige 
blevet enkemand og har 
solgt sit landsted i N æ 
rum. H er fornem m er vi 
privatmanden, skønån
den, den akademiske og 
den filosofiske Luxdorph. 
(Frederiksborgmuseet)
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Enkemanden Luxdorph modtog både i 1781 og 1782 flere bud på sit land
sted ved N æ rum  Gadekær, og i foråret 1782 beslutter den gigt-plagede 
65 år gamle enkem and at sælge sit dejlige fristed i N æ rum . Forhand-
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Luxdorph sælger 
sit landsted

lingerne om  salget til hofapoteker, K am m eråd Johan G. Becker (1723- 
1790) foregår den 11. til 13. april og ender med en salgsaftale den 17. 
april på 4.000 rdl. D en velstående apoteker, hvis søn er ansat som kopist 
i Luxdorphs kontor i K ancelliet, overtager landstedet i N æ rum  den 1. 
juni.77 D et bliver et par travle m åneder for Luxdorph og hans tre trofa
ste tjenestefolk: M ette, Ane og Jørgen. De er flere gange i N æ rum  for at 
hente kunstværker og indbo. Samtidig raser en influenzaepidemi. D en
26. april noterer Luxdorph: “Jørgen gaaer og kryber.; Mette har lagt sig og 
her er i Almindelighed Mængde a f  Syge i Byen og mange døe”. Sygdommen 
ram m er også N æ rum , hvor Luxdorphs nabo, C hristian  C olbiørnsen 
m ister sin kun 38 år gamle hustru  Johanne. 1. maj: “Colbiørnsen i Næ
rum hans frue døer og hand selv er meget slæt”. Em bedsforretn ingerne skal 
fortsat passes, og først den 22. maj er Luxdorph igen i N æ rum  med sin 
tjenestepige M ette for at “sortere mine Bøgger. Siden været paa Ørholm for  
at besee Lejligheden”. D et sidste handler om, at Luxdorph til afløsning for 
’’som m erhuset” i N æ rum  nu har lejet sig ind hos fru E lisabeth R heder i 
Ø rholm , der nyligt er blevet enke. H r. og fru  R heder havde i årevis h ø rt 
til Luxdorphs vennekreds.

29. maj er han på gården i N æ rum  for sidste gang og hø rer vem odigt 
nattergalen og gøgen. M en der er ikke tid til en lang afskedsceremoni.

Efter at Luxdorph i 1747 
havde solgt M ørup, flyttede 
han til Snaregade i det indre 
København. H uset står der 
endnu, og han boede i nu
værende nr. 4 på hjørnet af 
Snaregade og Naboløs med 
indgang fra porten t.v. (Foto 
2014: Niels Peter Stilling).
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N æ ste sæ tning i dagbogen handler om  et besøg hos regeringslederen 
H øegh-G uldberg . M en så bliver det sommer: D en 1. juni “Reist om Ef
termiddagen til Ørholm og flyttet min Husholdning derud, neml. Mette, Ane 
og Jørgen”.78 D agen efter, 2. juni: “Søllerød Kirke, Hr. Blicher. En meget god 
præ d iken Ja, alting er næsten som før.

DE SID STE ÅR

1 7 8 3

V interm ånederne 1782-83 går som vanligt med travle em bedsforretnin- 
ger og visitter, og så skal der jo ryddes op i alle de bøger, kunstværker og 
indbo, som er blevet brag t fra N æ rum  til lejligheden i Snaregade. D en 
4. april må den stakkels tjener og kusk Jørgen afgive sit værelse, for som 
Luxdorph skriver “Giort røddelig paa Jørgens Kammer til Bøgger”. Jo, sit 
store bibliotek plejede Luxdorph fortsat med kærlighed.

I teorien kunne 
det godt være enke
m anden Luxdorph, 
der her ses som 
den ensomme van
dringsm and i Næs- 
seslottets prægtige 
nyanlagte rom an
tiske have. I hvert 
fald berømmede 
han i sin dagbog de 
Conincks kilde og 
erem ithytte, der 
her ses t.v. på E rik 
Pauelsens stor
slåede maleri fra 
1785-86. (H ånd
værkerforeningen)
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På landet i 
Ørholm

Sommeren 1783 tilbringes fra juni måned hos enkefru Rheder i 
Ørholm. H erfra var ikke langt til Søllerød Kirke, hvorfra han note
rer den 22. juni: “... Hr. Blicher. Talede noget hæftig om Drukkenskab”. 
D et handlede om oplæsning af en forordning, der opfordrede til mådehold 
blandt bondebefolkningen.

D en 11. juli genoptager Luxdorph sin gamle fornøjelse med skridt
tælling, hvor han opregner afstanden mellem Ø rholm  og N ym ølle til 880 
skridt, og da han atter er tilbage i lejligheden (i Ørholm) nedfælder han 
en skriftlig klage til politim esteren .. over en Soldat, som i Gaar stial en 
Thee-Kiedel og en Morter a f  mit Kiøkken, men strax blev greben”. To gange i 
juli måned, den 15. og 31., besøger han familien de C oninck og beundrer 
det nyopførte Næsseslot og den nyanlagte romantiske, engelske have ved 
D ronninggaard. Særlig fremhæver han “de Coningks Kilde og Eremit-Hyt
te” og “den deilige Fodstie langs Weile-Søe”. Senere på året m øder Luxdorph 
også parkens arkitekt oberst Jean Frédéric H enry  de Drevon.79

H ans forhold til værtinden, enkefru R heder er godt. “Frue Rheder 
celebrerede min Geburtsdag”, no terer han den 24. juli, hvor han fyldte 
67 år. D er bliver også plads til jævnlige spadsereture sam m en med fru 
Rheder, de fleste fra Ø rholm  til Søllerød. D en 20. oktober rejser han til 
byen, som m eropholdet er slut.

I 1784 udkom anden del af ’’C ar
mina”, Luxdorphs samlede latin
ske digte. (D et kgl. Bibliotek)
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Statskuppet

Fra 1782 boede 
Luxdorph om som
meren i Ørholm. 
H an havde lejet sig 
ind i en lejlighed 
tilhørende en 
enkefrue Rheder. 
Ole Jørgen Rawert 
har gengivet det 
idylliske sted set fra 
sydøst i 1846. (D et 
kgl. Bibliotek)

D en 14. april 1784 er Luxdorph førstehåndsvidne til den 16-årige k ron
prins’ kup i statsrådet. M ed kongens underskrift ophæves regeringska- 
b inette t og G uldberg og hans m in istre  får ordre til at søge deres afsked, 
mens de af kronprinsen håndplukkede folk med A. P. B ernstorff i spid
sen indsættes som m inistre. Luxdorphs øjebliksberetning er natu rlig t 
nok lidt kaotisk, men sagen var klar nok. D et var reelt enkedronning 
Juliane, hendes søn arveprinsen, og G uldbergs reaktionære og reform 
fjendtlige styre, der blev væltet, og K ronprinsen der overtog m agten i 
sin sindssyge faders navn.

M en ellers går livet sin vante gang hos den flittige Luxdorph, og 
den 26. maj drager han ud til Ø rholm , hvor han spiser sam m en med fru 
R heder og som sædvanligt hø rer gøgen, nattergalen og frøerne og går 
lange tu re  til egnens landsteder og selvfølgelig sognekirken i Søllerød. 
D en 13. juni er der igen en af de m oderne præ dikanter på spil i kirken:

1 784

J y t/.
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På besøg hos 
De Coninck

“... der var ikke et eeneste Guds Ord, men vel en Mængde a f  unyttige rheto- 
riske eller Smagens Blomster”. D en 5. septem ber er Luxdorph på besøg på 
D ronninggaard  og .. drak Thee hos Frue de Coningh i Eremit -  Hytten'". 
D en 18. septem ber er dagens eneste hændelse af en helt anden karakter, 
idet Luxdorph ganske n ø g te rn t noterer, at 11 en Mand fra  Ny-Mølle har 
villet tage Ane med Voldpaa Marken". Hvad deraf fulgte melder historien 
ikke, m en Ane forblev i Luxdorphs tjeneste, og re tu r til hovedstaden går 
det om kring  1. oktober.

D en 8. oktober nævner Luxdorph næ rm est en passant et jubilæum, 
der vedrører ham  selv: “I Dag har jeg været ved Cancelliet i 50 Aar. Saalæn- 
ge og saa vel har Herren hiulpet. Hans Navn være lovet!". M en fejret blev 
det åbenbart ikke.

1 7 8 5

I 1785 er Luxdorph igen på landet i Ø rholm , men dagbogsnotaterne 
bliver færre og m indre detaljerede. Vi hører fortsat om det gode samvær 
med enkefru R heder og besøg på D ronninggaard  hos de Conincks og

O u t Ä ttn tc »  W ant JjhJcCett,  SO íatlj. 
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D et har været et kæmpearbejde for Eiler N ystrøm  at læse og tyde de mange dagbogs- 
sider. D et tog ham 15 år. H er et opslag på året 1786. (Rigsarkivet)
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Jørgen kusk

Udover med lup at 
skulle gennemgå 
de mange tæt
skrevne sider skulle 
Eiler N ystrøm  også 
vurdere, hvad han 
ville have med i 
den trykte udgave, 
og hvad han ville 
udelade. H an har 
stort set forbigået 
alle længere afsnit 
af moraliserende og 
teoretisk karakter. 
H er et opslag på 
1788. (Rigsarkivet)

som altid pastor Blicher i Søllerød kirke, der den 4. septem ber beskrives 
som “Grundig og ordentlig”. Så kan m an vist ikke få højere anerkendelse 
af Luxdorph. T ilbage til hovedstaden m idt i september. Sidst på året er 
den gal med Jørgen  -  og Ane -  igen. Luxdorph beretter til dagbogen 
den 18. december: “Jørgen giver sig i et blodigt og uforskyldt Skiæ?iderie 
med Ane. Gud hielpe mig til Huusfred!” D et er sidste gang vi hører noget 
til Jørgen  Kusk i dagbøgerne, så måske har Luxdorph endeligt vovet at 
fyre den besværlige kusk.
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I begyndelsen af juni 1786 flytter Luxdorph atter ud til Ø rholm , hvor 
han den 24. juli -  tilsyneladende i stilhed -  fejrer sin 70 års fødselsdag. I 
dagbogen omtales begivenheden således: “Frue Rheder gav mig en Pung 
og fru  Breuer et Vers til min Fødselsdag”. O g allerede dagen efter er han  på 
sin plads i kancelliet. Sidst på året dør Søllerød kirkes præst gennem  tolv 
år. I dagbogen noteres den 1. december, at “Hr. Blicher i Gaar hastig var 
død a f  et stikflod fra  E?ike og 8 Børn”.

1 7 8 7

Som han plejer ligger Luxdorph også i 1787 på landet i Ø rholm  i som 
m erperioden. D en 10. juni 1787 er han i Søllerød kirke, som har fået en
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Den næsten ulæselige kisteplade (tv.) på Luxdorphs kiste. Øverst anes hans navn i versaler, og nederst under 
en kort beskrivelse af hans levnedsløb læses rom ertallene M D C C X V I og M D C C LX X X V III for henholdsvis 
hans fødselsår og død. (Foto Niels Peter Stilling, 2014)
Luxdorphs familiegravsted (th.) i krypten under T rin itatis kirke. Det er Bolle W illum  Luxdorphs kiste for
rest. (Foto Niels Peter Stilling, 2014)

En ny præst i ny præst efter Pastor Blicher, professor Poul D anchel Bast (1747-1803). 
Søllerød D enne 10. juni har præsten dog fri og in tet er som det plejer: “Deg

nen Møller var syg. Altså uden Præst, Degn og Orgel-Værk'”.80 H ver gang 
Luxdorph efterfølgende er til gudstjeneste i Søllerød kirke indeholder 
dagbogen pæne bem æ rkninger om  den nye præst professor Bast.
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Luxdorph skriver i sin dagbog, som han har g jort det i en m enneskeal
der. B ortset fra problem er med gigt i begyndelsen af året er han sund 
og rask. D en 6. juni 1788 rejser han som vanlig t ud til Ø rholm , “for at 
blive i Sommer”. D en 9. juni noterer han: “Provst Gutfeldt er bleven Præst 
I Søllerød”.81 D en tidligere Præ st Poul D. Bast var i april m åned blevet 
stiftsprovst i København.

D en 3. juli bliver han  syg, og 4. juli skriver han: “I  Aftes fik  jeg et An
stød a f  Cólica, saa jeg sov ei heele Natten og reiste uden at røge Tobak til Byen”.
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Luxdorps gamle 
sommerbolig ved 
N æ rum  Gadekær, 
som fra slutningen 
af 1800-tallet blev 
kaldt H artm anns 
hus blev desværre 
nedrevet i 1930. 
Sådan ser stedet 
ud i dag. D et gule 
parcelhus, der anes 
bagved gadekæret 
ligger hvor landste
det fra 1700-tallet 
lå. Foto Niels Peter 
Stilling, 2014.

Stavnsbåndet
ophæves

Luxdorph dør

H an  er dog tilbage i Ø rholm  et par dage senere, og den 23. juli fejres 
Luxdorphs 72 års fødselsdag ved et selskab i Ø rholm . D et var en dag for 
tidligt, “NB. Min Geburtsdag anticiperet", da der skulle foregå andre ting  
dagen efter.

E n  af de vigtigste begivenheder i D anm ark i 1788, stavnsbåndets op
hævelse, m arkeres i Søllerød K irke den 27. juli, hvor Luxdorph noterer 
at forordningen “om Stavnsbaandet oplæses

11. august forlader Luxdorph pludselig Ø rholm  og vender hjem til 
Snaregade. I dagbogen noteres blot: “Reist til Byen". Dagen efter, den 12. 
august skriver han for sidste gang i sin kære dagbog: “Fik i Aftes et Anstød 
a f  Cholica, som vedvarede hele Natten og i Dag foraarsagede Brækkelse... Kom 
ikke paa Landet... ”.

N æste m orgen den 13. august mellem kl. 7 og 8 om  m orgenen fik 
Luxdorph besøg af justitsråd A lbert Peter Bartholin, som boede i næ r
heden på G am m el T o rv .82 H an  havde i flere år været fast gæst i huset. 
E n  frem m ed83 har skrevet de sidste linjer i dagbogen: “... men inden han 
kom, var Forfatteren a f  denne Dagbog hensovet".

E f t e r o r d  o g  m i n d e s t e n e n  v e d  N æ r u m  g a d e k æ r .

Luxdorphs dagbøger er vel det tæ tteste, vi kan kom m e det lokale liv i 
1700-tallets N æ rum  og Søllerød. N atu ren , m enneskene, livsglæden og 
den daglige ry tm e fornem m er vi fuldt ud gennem  hans beretninger. Fra 
konger, adelsmænd og ned til de jævne bønder, ja og fra kirkens budskab
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Eftermælet

A r t i k l e r  i S ø l l e r ø d b o g e n  o m h a n d l e n d e  1 7 0 0  t a l l e t .  A r t i k l e r ,  so m

KUN D ELVIS O M HANDLER I7O O -T A L L E T , H A R  D E T T E  PRÆ C ISERET M ED H E N V IS

N I N G  T IL  DE A K T U ELL E SID ER:

1946: M artial Weber: “Oberst Drevon og Dronninggaard”.

1948: Hans Ellekilde: 
side 17 -  34.

“Søllerøds Sognepræster i luthersk Tid”,

1951: Hans Ellekilde: “Christian Colbjørnsen og Nærum”.

1953: Hans Ellekilde: “Arveprinsesse Sophie Hedevig og 
Søllerød Sogns Skolevæsen”.

F. Elle Jensen: “En Provstevisitats i Søllerød 1734”.

1956-5 7: Bjørn Fabricius: “Frederic de Coninck”.

1957: Hans Ellekilde: “Historikeren Peter Frederik Suhm”.
Bjørn Fabricius: “P. F. Suhms testamenter”.
Bjørn Fabricius: “Suhmsminde I Øverød”.

1958: Hans Neerbek: “Bolle Villum Luxdorph ”.
Björn Fabricius: “Luxdorphs og Hartmanns
side 185 -  192. sommerbolig”,

og til liv og død og tragiske hændelser i det virkelige liv. K ontraster
ne står indim ellem  stæ rkt frem, n år fattigfolkene begår selvmord i det 
landskab, vi opfatter som den rene idyl. M åske sæ tter Luxdorph ufrivil
ligt kirkens betydning til debat: “Det går ikke altid som præsten prædiker'” 
lyder det gamle ordsprog, og ganske ubevidst indskriver Luxdorph sig 
i rækken af oplysningstidens skeptiske moralfilosoffer. H an  var e t godt 
og pligtopfyldende menneske, der virkede for G ud, konge og fædreland. 
M en ud over at være en enestående kilde til datidens storpolitik  og m en
neskenes evige m agtkam pe, udm ærker hans dagbøger sig også ved at 
afspejle det daglige liv, som Luxdorph nu engang registrerede det, og 
hans dagbøger er en gave til dem, som er interesseret i Søllerødegnens 
lokalhistorie.

U d for indkørslen til Luxdorphs lystgård ved gadekæret i N æ rum , 
står i dag en m indesten med påskriften “Hartmanns Hus”. G ården fik 
langt senere det navn efter den kendte kom ponist, som boede her i 
1800-tallets sidste tredjedel frem  til år 1900. I 1930 blev det smukke 
hus revet ned -  i øvrig t samme år som den store udgave af Luxdorphs 
dagbøger udkom  ved Eiler N ystrøm . U anset hvad m indestenen siger, 
så hed gården i folkemunde “Luxdorphs Hus”, og sådan bø r den vel også 
mindes.
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1969:

1971:

1980:

1982:

1983:

1984:

1985:

1987:

1988:

1989:

1990:

1994:

1995:

1999:

Jens Fr. Nørbæk:

Ingrid Markussen:

Charlotte Iversen, 
side 90 -  97. 
G unnar Sandfeld, 
side 9 -  30.

“Maleren Erik Pauelsens Dronninggaard 
billeder i de Conincks Palæ”...

“Prinsesseskolerne i Søllerød sog?? 
1721-1823.”

“Gl. Holtegaard”,

“Gjeltehus -  Skovly -  Geelsgaai-d”,

Viggo Sten Møller, “En roma??tisk have fylder 200 år”, 
side 51 -  56.
Erik Helmer Pedersen: “Bomænd og byfolk i

1700- tallets Søllerød”.

Inger Hartby: “Navneskik blandt bønder og
håndværkere i 1700 -  tallets Søllerød”. 

Hans Thueslev: “Thurah og Holtegaard”.

Roar Skovmand: “Lystslotte, landsteder og kæmpehøje på

side 11 -39 . Skodsborg egnen”,
Hans Thueslev: “Vidnesbyrdfra tingbogen”.

Jørgen Nybo Rasmussen: “Den ny kongevej”.

Inger Hartby: “Da Søllerød -folke?ie blev
skrevet i mandtal”

Hans Thueslev: “Ulovligheder og retssager på Søllerød
eg??e?i i 1700 -  tallet”.

“Caroline Mathildes Søllerød 1771”.Sven Balslev: 
side 11-33 .
Niels Peter Stilling: 
side 84 -  88.

Jørgen Adriansen:

Sven Balslev:
Jens Johansen: 
side 84 -  88.

Niels Peter Stilling:

“Fra stald til k?-o - fra bakke & dal

“En la?idskabsplan for 
Nordsjællands barokslotte?”
“Georg Christian Hilker”.
“ 2 miilf-a Nørreport”,

“Øverøds seks bondegårde 
fra 1766 til i dag”.
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2001: Else -  M arie Christiansen m. fl.,
“Skelsten fra 1700 -  tallet”.

Sven Balslev: “Frydenlund på auktion”.

2003: Ernst Goldsmidt: “En biskob besøger Søllerød”.

2007: Torsten Sogaard: “Marie de Conincks dagbøger
1793 -  1815”.

2008: Ingrid Jensen: “Enrum og
Conrad Alexander Fabritius -  Tengnagel”.

2012: Torsten Søgaard: “Karl 12. i Vedbæk, ifølge Voltaire”.

N o t e r

1 Eiler Nystrøm : Luxdorphs Dagbøger -  indeholdende bidrag til det 18. 
Aarhundredes Stats-, K ultur- og Personalhistorie, bd. 1-2, 1915-30. Selskabet 
for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie.

2 Danske Kancelli varetog efter enevældens indførelse 1660 sager om rets-, 
kirke- og undervisningsforhold samt lokaladministrationen. N edlagt i 1848.

3 H erregården M ørup optræder første gang i kildematerialet i 1584 og var under 
kronen til 1672. Siden 1825 har den været forpagtergård under Sorø Akademi. 
Hovedbygningen nedbrændte i Luxdorphs ejertid i 1743. Den nuværende 
hovedbygning er fra 1801.

4 Jfr. Dansk Biografisk Leksikon, 1981, Gyldendal, bind 9 s. 215-217.

5 E iler Nystrøm : Rundskue i Søllerød Kommune. Søllerødbogen 1942, s. 15.

6 Se Eiler Nystrøm : Fra Nordsjællands Øresundskyst. 1938, s. 341-45.

7 De befinder sig i dag på Rigsarkivet i København.

8 Franske citater er oversat af artiklens forfatter.

9 Johan Jørgen Lassen, norsk hofmaler, (1700-1767), ejede Holtegaard fra 1742 
til 1755, hvor han solgte den til Laurids de T hurah.

10 Alle citater er gengivet med Luxdorphs retskrivning.
11 Luxdorph stiger i graderne. H an opnåede i sin karriere i alt 17 titler. Den sidste 

og højeste fik han i 1777: Geheimeråd.

12 “Com mission” vil sige at lede eller føre kontrol med f. eks. forretningsmæssige 
forhold.

13 I haven opførtes “Maskerade” og “Diderik M enneskeskræk”. Aage Roussell 
(red.): Danske Slotte og H erregårde, 2. udg. Bd. 1, 1963, s. 224.

14 Se f.eks. Carl Grim berg: Verdenshistorien, bd. 13, 1960, s. 72-100.

15 Se Søllerødbogen 1987, H ans Thueslev: T h u rah  og Holtegaard.

16 Se Niels Peter Stilling: Søllerød kirke, 2011, side 40, en liste over samtlige 
præster ved Søllerød kirke efter reformationen. Jfr. H ans Ellekilde: Søllerøds 
Sognepræster i luthersk Tid. Søllerødbogen 1948, s. 21-23 beretter om H erm an 
Herm ansen Treschow.
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17 Kom ponisten J.P .E .H artm ann  (1805-1900) boede hver sommer i huset fra 
1875-99. Se Søllerødbogen 2003, Torsten Søgaard: Breve fra 1800-tallet, om 
H artm anns tid i Nærum .

18 D er menes form entlig kaningården ved det nuværende Luknam  ved Furesøen 
syd for Næsseslottet.

19 Jacob Langebek (1710-76), geheimearkivar, der lå på landet i et hus i Søllerød By.

20 H am m er (død 1783) var en gartner, der gennem årene hjalp til i Luxdorphs 
have i Nærum .

21 F. eks skriver han i 1757, at den franske filosof Voltaire er død, men denne 
levede helt til 1778.

22 Søllerødgård, sognets største gård, blev opført 1740-42 af greve og 
overkrigssekretær for søetaten Fr. Danneskiold -  Samsøe ved arkitekten Philip 
de Lange. G ården lå højt på en bakke med vid udsigt mod nord og øst til 
Øresund. Se Niels Peter Stilling: Kongehusets Boliger gennem 1000 år. 2003, 
s. 216-223.

23 Jakobs brev fra det Nye Testam ente kapitel 1 vers 21: "Aflæg derfor al urenhed og 
al den megen ondskab, og tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, 
og som kan frelse jeres sjæle". Den autoriserede bibeloversættelse 1993.

24 Se Søllerødbogen 1980, Charlotte Iversen: GI. Holtegaard. Reventlow døde i 
1776.

25 Niels Peter Stilling Trørød, fra landsby til villaby, 2007, s 20, og samme: 
Kongehusets boliger gennem 1000 år, 2003, s. 190-195.

26 Se: Niels Peter Stilling: Kongehusets boliger gennem 1000 år, 2003, s. 205-207, 
og samme i Bo Bramsen (red.): Strandvejen før ognu , bd. 1, 1995. s. 322-326. Se 
også Eiler Nystrøm : Fra Nordsjællands Øresundskyst, 1938, s. 366-369.

27 Se Ole Feldbæk: Den lange fred 1700-1800. Gyldendal og Politikens 
Danm arkshistorie, bd. 9, 1990, s. 200-203.

28 Frederik Ludvig von D ehn, (1697-1771) greve og statholder, ejede Søllerødgård 
fra 1753, men solgte den i 1763 til kronen. U m iddelbart efter skænkede kongen 
gården til den franske generalfeltmarskal Claude Louis Saint G erm ain. (1707
- 1778). Saint G erm ain var blevet kaldt til D anm ark i 1761 for at reorganisere 
den danske hær, og det var ham der i 1762 stod i spidsen for de danske tropper 
i Mecklenburg.

29 Se Lars E rik Storm: Krom anden, præsten, konferensråden, digteren og nogle 
uheldige bønder. Striden om N ærum  kro i 1790’erne. Søllerødbogen 1995, s. 
7ff.

30 Se G unnar Sandfeld: Søllerød -  som det var engang, bd. 3. 1975, s. 67-72.

31 D er er tale om overjægermester Carl C hristian v. Gram , (1703-1780) og hans 
ansatte jæger Jørgen Graner.

32 Jfr. Jens Johansen: Fra seks landsbyer til syv bydele, 1988, s. 27-35.

33 To studenter havde fået til opgave at rejse rund t i Københavns amt og 
undersøge kvægsygen og give beretning, til Collegium M edicum.

34 Om tjenestefolk på landet i 1700-tallet, se Hans Thueslev: Gårdm andsliv i 
landsbyen Holte 1625 -  1850. 1999 s. 88-89.
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35 “O frede”, dvs. gav penge ved den almindelige indsamling i kirken.

36 Som stiftprovst var det Hegelunds opgave at “visitere”, dvs. overvære 
gudstjenesten for at se, at alt var som det skulle være. Jfr. E rnst Goldschmidt: 
En biskop besøger Søllerød. Søllerødbogen 2003, især s. 15 ff.

37 Ingrid Marcussen: Prinsesseskolerne i Søllerød sogn 1721-1823, Søllerødbogen 
1971, s. 57-58.

38 “Parentation” er en begravelsestale, hvor afdødes liv og levned bliver fortalt.

39 Jean Baptiste Descarriéres Longueville (1699-1766), havearkitekt og 
generalmajor. Se Aage Roussell (red.): Danske Slotte og H erregårde, bd. 
1. 1963, s. 208. Jfr. Ingrid Jensen: E nrum  og Conrad Alexander Fabritius- 
Tengnagel, Søllerødbogen 2008, s 7ff.

40 Søllerød Kirkebog, 1756-1799, oplyser under døbte (s. 25) i året 1764, at 
kokkepigen hedder Anne Christine, og at hendes “uægte barn” er en søn, 
kaldet Peter Andreasen. Faderen er udlagt som Andreas Christian, der som 
snedker opholder sig i Jylland.

41 Eiler Nystrøm : Fra Nordsjællands Øresundskyst, 1938, s. 333-335.

42 Jfr. Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst, 1938, s. 471-472. Se også J. B. 
Friis-Hansen og Finn Siente: Frederic de Coninck og Dronninggaard, 1987, s. 23.

43 Kancelliråd og amtsforvalter Frederik Ludvig Lemvigh (1717-1779) havde 
ejet “N æ rum gård” siden 1759. Køberen 1764, Elias Dyssel (1722-1765) var 
supercargo i Asiatisk Kompagni.

44 Se Niels Peter Stilling: T rørød  fra landsby til villaby, side 8 4 .1 Søllerødbogen 
1945 skrev selskabets første formand H ans Bjarne (1875 -  1946) artiklen: 
Genforeningsstenen i Søllerød Kommune og dens Historie. H eri berettes om 
transporten af kæmpestenen på 25 tons fra grusgraven i Nyvang til rådhuset i 
Holte. M an m åtte gøre en stor omvej idet “Man turde ikke vælge den korteste Vej 
om ad Trørød, da man saa skulde over en Bro, der næppe vilde kunne bære den uhyre 
Vægt” (s. 32). M en der har naturligvis også været en bro eller stenkiste på det 
sted, hvor Rundforbivej passerer K ikhanerenden mellem N æ rum  og T rørød 
tæt ved “T rørød  bakke”, der senere blev kaldt Høbjerg.

45 Folketællingen 1787, Søllerød Sogn, Sokkelund H erred, Københavns Amt. 
Transkription ved Inger Hartby. Udgivet af Byhistorisk Arkiv for Søllerød 
Kommune, 1983.

46 Christopher Bluhme (1708 -  1782) var kongens hofpræst. Johan H artvig E rnst 
Bernstorff (1712 -  1772) var fra m idten af 1700-tallet og 20 år frem til 1770 
landets førstem inister og udenrigsminister. H an blev “fyret” af Struensee den 
15. september 1770.

47 Diderik de T hurah , søofficer, (død 1788). Ikke at forveksle med den afdøde de 
T hurah  der ejede (GI.) Holtegård.

48 Caroline M athilde (1751-1775) var søster til den engelske konge G eorg 3. 
(1738-1820). H an  tilhørte  den hannoveranske kongelinie, men var modsat 
sine to forgængere på tronen opvokset i England. Skønt han også bar titlen 
K urfyrste af H annover var han helt igennem en engelsk patriot. H an var konge 
i England fra 1760 til 1820.

49 Jfr. Niels Peter Stilling: Byhorn, bystævne og bondegårde i Øverød. 
Søllerødbogen 1999, s. 37.
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50 Stif-søn betyder stedsøn.

51 Enkedronning Juliane Marie (1729-1796) var Frederik 5.s anden dronning og mor 
til arveprinsen Frederik. H un var siden en af de ledende kræfter bag Struensees fald 
i 1772. Efter Kronprins Frederik (6.)s kup i 1784 blev hun sat uden for indflydelse 
og levede resten af sin tid på Fredensborg, hvor hun døde i 1796.

52 Johan Poul Bagger (1736-1794), kancellisekretær og senere assessor i højesteret, 
var en af Luxdorphs kollegaer i Danske Kancelli.

53 Fru Eilitz var g ift med kancelliråd Johan H enrik  Eilitz, (1722-1802), endnu en 
kollega til Luxdorph.

54 Johan Drewsen (død 1776) var papirfabrikør fra Strandmøllen. Peter Frederik 
Suhm (1728-1798) var historiker og bogsamler. H an var Luxdorphs bedste ven 
og boede i Øverød. Se Søllerødbogen 1957, hvor Hans Ellekilde skriver om 
historikeren Suhm, og Bjørn Fabricius skriver dels om Suhms testam enter og 
dels om Suhmsminde i Øverød. H enrik  Stampe, generalprokurør, (død 1789).

55 U lrik  Frederik Eriksen Torms, (død 1781) var provst i Stillinge. Andreas Haar, 
landinspektør, (død 1797).

56 Dreyer. norsk kapellan fra Stavanger.

57 Denne lillesøster til den senere Frederik 6. var prinsesse Louise Augusta (1771
-  1843). I sit ægteskab med hertugen af Augustenborg, Frederik C hristian blev 
hun i 1796 m or til Caroline Amalie, der ved sit ægteskab med C hristian 8. i 
1815 blev Danm arks dronning i 1839.

58 Enevold Brandt, Struensees nærm este medarbejder, der ligesom Struensee 
blev henrettet “med barbarisk grusom hed” den 28. april 1772.

59 Peter Elias Gähler, officer, C hristian Johan Berger, læge, Seneca O tto  
Falkenskjold, officer, Carl Rantzau Schack, greve og statsmand, Magnus 
Beringskiold, kamm erherre og godsejer. Hovedpersonen havde to brødre: 
Carl August Struensee, (1735-1804), var finansdeputeret. G ottlieb C hristop 
Struensee, /1752-1808), var sekondløjtnant i danske livregiment men blev 
afskediget og udvist af Danm ark i 1772. Arveprins Frederik, enkedronning 
Julianes eneste søn, ikke at forveksle med kronprinsen, den senere Frederik 6.

60 Joh. Chr. Lange, læge, (død 1776).
61 Vilh. Ludvig Rheder, d irektør i generalpostam tet, (død 1782). De to søstre 

Hyllested hed Caroline og Pauline. Chr. Friis Rottbøll, læge og botaniker, 
(død 1797).

62 De tre latinske ord kan oversættes til: “for den nye efterfølger", altså den nye 
præst der skal efterfølge Treschow.

63 Christopher Nyeholm (1750-1826 ). H an blev senere præst i Søllerød fra 
1790 til 1801. Jfr. H ans Ellekilde: Søllerøds Sognepræster i Luthersk Tid. 
Søllerødbogen 1948, s. 31-34.

64 Jens M atthias Blicher (1743 - 1786), præst i Søllerød kirke i tolv år fra 1774
-  1786. H ans hustru var C athrine Elisabeth T hestrup , og de fik ti børn. 
H an var oldefar til forfatterinden Jenny Blicher -  Clausen (1865-1907), der 
var præstefrue i Søllerød fra 1897-1901. Se Torsten Søgaard: Jenny Blicher- 
Clausen, præstefrue i Søllerød. Søllerødbogen 2000, s. 56-103.

65 Jfr. Niels Peter Stilling: Byhorn, bystævne og bondegårde i Øverød. 
Søllerødbogen 1999, s. 46.
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66 Jfr. Torsten Søgaard: M arie de Conincks dagbøger 1793-1815. Søllerødbogen 
2007, s. 23, hvor hr. og fru de Coninck i 1794 på deres rejse ser hendes kiste i 
den tyske by Celle.

67 G unnar Sandfeld. Søllerød - som det var engang, bd .4 ,1976, s. 267, slægtstavle Xa. 
Se også Lars Erik Storm: Kromanden, præsten, konferensråden, digteren og nogle 
uheldige bønder. Striden om Nærum  Kro i 1790 erne. Søllerødbogen 1995, s. 19 ff.

68 Se Søllerødbogen 1958 H ans Neerbek: Bolle Villum Luxdorph, s. 170-172. 
D ram aet mellem Suhm, hans hustru og elskerinden beskrives m untert og 
indgående, som var det en vaudeville.

69 Lars Erik Storm: Krom anden, præsten, konferensråden, digteren og nogle 
uheldige bønder. Søllerødbogen 1995, s. 14.

70 Se Hans Thueslev, Gårdmandsliv i byen Holte 1625-1850, s. 118-119. Ved 
m atrikuleringen fik gården nr. 5. Ang. folketællingen i 1787, se note 45.

71 U nder -  Tag = aftægt.
72 Andreas Peter Bernstorff, (1735-1797 ).
73 Se Ole Feldbæk i Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bd. 9, 1990, s. 233
74 Christian Colbjørnsen [Colbiørnsen] (1749-1814) den norskfødte jurist bagved 

landbo-reformerne. Se H ans Ellekilde: “C hristian Colbjørnsen og N æ rum ”, 
Søllerød-bogen 1951. Arbogen 1951 indeholder udelukkende artiklen om 
Colbjørnsen.

75 Jfr. J. B. Friis-H ansen og Finn Siente: Frederic de Coninck og D ronninggaard, 
1987, s. 26.

76 Niels Peter Stilling: T rørød fra landsby til villaby, 2007, s.28-31. Se også Ingrid 
M arkussen: ’’Prinsesseskolerne i Søllerød sogn 1721-1823”. Søllerødbogen
1971, s. 59-64.

77 Johan G ottfried Becker, (1723-1790), hofapoteker og godsejer. H an var stenrig 
og havde en stor apotekerforretning på Købmagergade. H an havde i flere år 
tilh ø rt Luxdorphs omgangskreds.

78 Ørholm  ligger stadig lidt afsides som en lille idyl i en af Mølleåens smukkeste 
egne. Se Eiler Nystrøm : Fra Nordsjællands Øresundskyst, 1938, s. 562-570, 
om Luxdorph især side 570. Se endvidere G unnar Sandfeld: Søllerød som det 
var engang, bd. 2. 1974, s. 214-217.

79 Jean Frédéric H enry  de D revon (1734-1797) Se M artial Weber: O berst Drevon 
og D ronninggaard. Søllerødbogen 1946, s. 3 6 -4 0 . Se også J. B. Friis-Hansen 
og Finn Siente: Frederic de Coninck og D ronninggaard, 1987, s. 29ff.

80 Degn og klokker Nicolai M øller døde i 1799, og hans gravsten neden for 
k irketårnet er den ældste på Søllerød Kirkegård.

81 Peter Gutfeld (1727-1797) var præst i Søllerød fra juni 1788 til oktober 1789, 
hvorefter han blev præst i Skærbæk i Sønderjylland.

82 A.P. Bartholin, justitsråd og generalkirkeinspektør.
83 Den fremmede er identificeret som folkemindesamleren, præsten Joachim 

Junge (1760-1823). H an havde i længere tid bistået Luxdorph i lærde sager, 
arbejdet i hans bibliotek og registreret Luxdorphs samlinger. Joachim Junge er 
kendt og berøm m et for sit værk: ”Den nordsjællandske landalmues Charakter, 
Skikke, M eninger og Sprog. Værket udkom anonymt i 1798 og blev først 
udgivet i Junges navn posthum t i 1824 (2. rev. oplag 1844).
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Det kommunale 
selvstyre

Erling Hoffmeyer
Fra overbibliotekar i Søllerød til museumsleder 
i Spanien

a f  Michael Sinding

Erling Hoffmeyer (1901-1975) blev i 1935 ansatsom Søllerød Kommunesfør
ste fagudddnnede bibliotekar. Under hans ledelse voksede biblioteket til en stor 
professionel organisation med en betydelig bogbestand, og et nyt hovedbibliotek 
blev åbnet i Nærum i 1949. Det skete ikke uden sværdslag, og det var en bit
ter mand, der i 1955forlod kommunen. Med sin kone, våbenhistorikeren Ada 
Bruhn Hoffmeyer (1910-1991), etablerede Hoffmeyer i stedet et våbenhisto
risk institut, først i Danmark og siden i Francos Spanien. Erling Hoffmeyers 
usædvanlige livsbane skildres på de følgetide sider.

Artiklen er researchet og skrevet a f  bibliotekar Michael Sinding (1943- 
2011) og udgives posthumt. Ved Michaels død forelå et næsten færdigt ma
nuskript, som havde været forelagt studiekredsen ved Museet, Projekt
gruppen. Artiklen er bearbejdet a f  Søllerødbogens redaktør, og den spanske 
historie er blevet verificeret ved hjælp a f  våbeninstituttets spanske hjemmeside 
www.hoffmeyer.iam.csic.es 1

D e t  f ø r s t e  b i b l i o t e k  i S ø l l e r ø d

Lørdag den 29. januar 1843 blev døren åbnet for det første bibliotek i 
Søllerød Sogn.2 D et skete i skolestuen på N æ rum  Skole. 17 m ennesker 
var m ødt op og betalte deres kontingent, 1 skilling pr. uge, for at få del i 
læsningens lyksaligheder. Blandt lånerne var et par madam m er, en enke, 
en dreng, en væver, en tø m rer og en smed sam t en enkelt gårdm and. 
O g alt det skete langt, langt tidligere end i nabosognene! D et var “A n
ordning  angaaende Landkom m unevæsenet” af 13. august 1841, der satte 
gang i det kom m unale selvstyre i landdistrik terne overalt i D anm ark. 
D en foreskrev valg af sogneforstanderskaber, hvis opgaver bl.a. var at 
tage hånd om  skole- og fattigvæsenet. Sognepræsten var født m ed
lem, og i Søllerød var det provst B. F. O. Boisen. H an  blev af de øvrige 
sogneforstandere valgt til form and for sogneforstanderskabet. I januar 
1842 holdtes det første møde og allerede sidst på året blev der taget 
initiativ  til oprettelse af e t bibliotek. D er blev nedsat en komite, der
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Kr. Ludvigsen

Den nyuddannede 
bibliotekar E rling 
Hoffmeyer foto
graferet 1932, 31 år 
gammel. (Instituto 
Historico Hoffm e
yer = IH H )

Pä Københavns 
Universitet

udarbejdede love og regler for benyttelsen og som bestyrere valgtes sog
neforstanderne Lauritz Eskildsen og Bertel M ichael Rosted.

Sidst i 1880’erne ophørte denne usædvanligt tid lig t etablerede bib
lioteksvirksom hed im idlertid. M en bogsam lingerne overlevede i nogle 
lukkede bogskabe på skolerne i Søllerød og Skodsborg. Disse bøger dan
nede grundstam m en i det nye bibliotek, som blev vakt til live i efteråret 
1905 af en ung  og in itiativrig  lærer, K ristian  Ludvigsen (1877-1945) fra 
Ø verød Skole og siden 1910 N y  H olte Skole. H an  kom til at stå i spidsen 
for bibliotekerne indtil 1932, hvor han afløstes af lærer Johannes M eier 
fra det nye H olte Gym nasium .

I 1935 tog sognerådet to vigtige skridt på biblioteksom rådet. For det 
første vedtog m an at forbedre lokaleforholdene ved at flytte biblioteks
bøgerne fra skolerne til en treværelses lejlighed i det nybyggede lejlig
hedskompleks “D ronningegaarden” på D ronninggaards Alle i H olte. 
For det andet ønskede m an at ansætte en faguddannet bibliotekar som 
leder af kom m unens biblioteksvæsen.

F ø r s t e  f a g u d d a n n e d e  b i b l i o t e k a r  a n s æ t t e s

Blandt ansøgerne til stillingen som biblioteksleder valgte m an den 
34-årige E rling  Ferdinand Hoffm eyer. A f sognerådets udtalelser i for
bindelse med ansættelsen frem går det, at han blev anset for en særdeles 
kom petent og ’’dan n et” person med en god baggrund i de hum anistiske 
videnskaber.

E rling  H offm eyer blev født 13. m arts 1901 i St. H eddinge. H ans far, 
V ilhelm  H offm eyer (1871-1948) var købm andsuddannet, og familien 
flyttede i 1905 til K alundborg, hvor faderen overtog en købm andsgård. 
Foruden selve butikken om fattede forretn ingen også to  store gårde med 
salg af trælast, kul og koks sam t foderstoffer. T illige var der et hudebe- 
rederi (garveri), halm spinding og en m otorm ølle til form aling af korn. 
E rling  H offm eyer voksede op i K alundborg i et solidt borgerligt hjem 
sam m en med to  yngre brødre, E rik  (1904-1985), senere skibsreder og 
Volmer (f. 1909) der blev uddannet som arkitekt.

Skoletiden var im idlertid  ikke særlig harm onisk. K alundborg Skole 
erklærede ham  um ulig, og han m åtte “forflyttes” til Jyderup Realskole. 
Sin nysproglige studentereksam en fik han i H øng  i 1920. D erpå fulgte 
studier ved K øbenhavns Universitet. I 1923 erhvervede han sig Filoso
fikum, i 1925 Exam en H ebraicum  og i 1926 Exam en Graecicum . D er 
blev også tid til studieophold i Heidelberg, hvor han kastede sig over 
em ner af filologisk og teologisk art. E fter afgangseksamen i de klassiske
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Til Søllerød 
1935

sprog var det oplagt at 
søge en frem tid inden 
for gym nasiet. M en da 
han ikke nærede noget 
ønske om  at undervise, 
var biblioteksvejen en 
m ulighed. I slutningen 
af 1920’erne blev han ansat ved K øbenhavns K om m unes Biblioteker, 
og efter endt elevtid tog han bibliotekareksam en i 1932 fra Statens Bib
lioteksskole. I elevtiden fik han desuden m ulighed for at deltage som 
m edarbejder ved storværket “D anm arks R uneindskrifter”, under ledel
se af de navnnkundige historikere og arkæologer, Lis Jacobsen og E rik  
M oltke.

Fra 1932 fulgte nogle år med diverse bibliotekarjobs i Kalundborg, 
Vejle, Esbjerg og Sønderborg inden ansættelsen som bibliotekschef i 
Søllerød kom m une i 1935. Ved ansættelsen forelå fine udtalelser fra ar
bejdsstederne og fra Lis Jacobsen, der karakteriserede ham  som en m e
get behagelig arbejdsfælle, med praktiske evner og en ikke ringe snilde. 
D et var således en særdeles veluddannet bibliotekar, der tiltråd te em be
det som leder af Søllerød kom m unes biblioteksvæsen.

D a E rling  Ferdinand H offm eyer satte sig til re tte  i chefstolen 
1. oktober 1935, var det blot med titlen  af bibliotekar. Fra 1938 kun
ne han kalde sig kom m unebibliotekar og fra 1941 overbibliotekar. Lidt 
efter lidt fik han ansat faguddannede bibliotekarer, som afløste lærerne 
rundt om kring på filialbibliotekerne på skolerne. Således blev staben ud
videt med W alter Skau Nielsen (1904-1953) i 1938, i 1940 med Herdis 
H ostrup (1908-1994) og i 1942 fulgte bibliotekarerne Jens R. Nielsen

Erling Hoffm eyer (1901- 
1975) blev ved sin ansættelse 
i 1935 Søllerød Kommunes 
første faguddannede biblio
tekar. H an  fik som biblio- 
teksleder titlen kom mune
bibliotekar i 1938 og 1941 
titlen af overbibliotekar. 
H ans vigtigste opgave var at 
skabe et nyt hovedbibliotek, 
men det lykkedes først efter
14 års kamp i 1949. Foto fra 
om kring 1950. (HA)
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Søllerød Kom
munes bibliotek 
flyttede i 1935 ind 
i en lejlighed i det 
nyopførte bolig
kompleks på D ron
ninggårds Allé 
nr. 5. Med tiden 
udvides biblioteket 
til 4 lejligheder. Da 
hovedbiblioteket i 
N ærum  blev taget 
i brug i 1949 blev 
biblioteket i Holte 
til et filialbibliotek. 
Ved skranken står 
bibliotekar W. Skau 
Nielsen, der blev 
ansat i 1938. Foto 
1952. (Historisk 
Arkiv for Rudersdal 
Kommune = HA)

(Sorring) (1902-1985) og Annalise Børresen (1915-2001), og i årene 
um iddelbart efter krigen ansattes J. B. F riis-H ansen, Inge C ram er og 
Bitten Wolff. Også lokalemæssigt skete der noget. Flovedbiblioteket på 
D ronninggårds Alle blev gradvist udvidet og, som personalet spøgefuldt 
sagde, så lejede m an en ny lejlighed med køkken og bad, hver gang en ny 
m edarbejder blev ansat.

N oget af det vigtigste for E rling H offm eyer var at skaffe Søllerød 
K om m une et ny t hovedbibliotek. H olte lå stadig 16-17 km  fra K øben
havn, men m entalt havde S-toget, der fra 1936 havde endestation i H o l
te, med sine hyppige forbindelse til og fra hovedstaden gjort afstanden 
m indre. H olte var blevet en forstad til K øbenhavn. E fter al sandsyn
lighed havde H offm eyer ved sin ansættelse regnet med en snarlig op
førelse af et ny t hovedbibliotek i H olte i egen bygning. -  D et skete så 
m ange andre steder, ja 1930’erne var faktisk karakteriseret ved et sandt 
biblioteksbygge-boom , hvor den ene nye biblioteksbygning efter den 
anden skød op -  ofte i forbindelse med donationer fra idealistiske pen- 
gemænd. M en sådan var det ikke i Søllerød. Påholdenhed og interne 
kraftige m odsæ tninger prægede sognestyret.
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Perspektiv, sel fr a  Kongevejen

h n xgrlrsn il i  B io g ra f

I. Sal a f  Bibliotek

S tu e p la n  n f

Slurp lan  a f  B io g ra f

A rkitekterne Arne Jacobsen og Flemm ing Lassens konkurrenceforslag til rådhus, biograf og bibliotek ved 
Øverødvej i Holte, 1939. Forslagene blev præsenteret i ’’A rkitekten” 1940. Selv om Arne Jacobsen og Fl. 
Lassen vandt konkurrencen blev deres forslag beskåret, således at kun rådhuset blev opført og indviet i 1942. 
D et var givet vis en stor skuffelse for Hoffmeyer at drøm m en om en m oderne biblioteksbygning ikke blev 
virkeliggjort. (HA)
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På udkik efter et 
nyt Bibliotek

Bibliotekets
venner

M en lokalerne på D ronninggårds Alle var uegnede til biblioteksfor- 
mål. D et udtalte Biblioteksdirektøren, T hom as Døssing, der i spidsen 
for Statens Bibliotekstilsyn fordelte statsm idler til landets biblioteks
væsener. Lokalpolitikere var dybest set enige, m en skatten skulle også 
holdes nede. D iskussionerne om et velegnet bibliotek bølgede frem  og 
tilbage i flere år, mens m an så sig om efter andre og bedre lokaler. En 
af m ulighederne var m agister M . Lorentzens store villa ’’S tettem ark” 
på M orlenesvej, en anden var pionerlægen Johan  W øllers villa på Søvej 
nr. 5 i H olte. M en så besluttede m an sig efter årelange forhandlinger 
at opføre et nyt rådhus ved Øverødvej i H olte. O g til Arne Jacobsens 
og F lem m ing Lassens rådhusprojekt ved Kongevejskrydset blev føjet 
planerne om  en biograf og et bibliotek, hvilket syntes at være en oplagt 
løsning på biblioteksproblem et. M en da sognerådet i septem ber 1939 
endelig vedtog byggeriet, fravalgte m an af sparehensyn såvel biografen 
som biblioteket.

D et må have været en kæmpeskuffelse for den visionære kom m u
nebibliotekar Hoffm eyer. D iskussionen om  et nyt hovedbibliotek fort
satte im idlertid. D er blev bl.a. peget på den forhenværende skovrider
gård bagved det kom m ende rådhus. D et gamle rådhus i Søllerød by 
blev næ vnt ligeledes nævnt som en m ulighed, og det gjorde posthuset 
ved H olte station også; men in te t skete. M id t under besættelsen, i 1942, 
sendte kom m unen så en selvstændig biblioteksbygning i offentlig licita
tion. M en da det viste sig, at det ville koste kr. 275.000 at opføre en nyt 
bibliotek, kunne der slet ikke skabes flertal for byggenet i sognerådet. 
D et dyre rådhus til over 1, 5 mio kr. havde i forvejen splittet kom m unen.

B i b l i o t e k s j u b i l æ e t

Fredag den 29. januar 1943 blev alligevel en festdag på biblioteket. H er 
kunne m an fejre 100-årsdagen for oprettelsen af det første bibliotek i 
kom m unen. M en her under besættelsen var der ikke plads til de store 
armbevægelser. M an flagede dog fra kom m unale flagstænger, og fle
re private fulgte eksemplet. På biblioteket m ødte flere lånere op med 
blom ster og gratulerede personalet med dagen. At biblioteket var en 
populær kom m unal institu tion , var hævet over enhver tvivl. En række 
prom inente Søllerød-borgere, der kaldte sig bibliotekets venner, havde 
indkaldt til m øde på rådhuset samme aften med henblik på at stifte en 
biblioteksforening. Blandt disse var finanshovedbogholder H ans Bjar
ne, H olte, bankbestyrer F. B. Evaldsen, H olte, provst G unnar Sparsø, 
Søllerød og postm ester C . Thom sen, Vedbæk. O m  aftenen samledes
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således en kreds af interesserede borgere på det ny rådhus. Postm ester 
C . Thom sen, Vedbæk, bød velkommen, hvorefter lægen og forfatteren 
Johan W øller holdt et ifølge pressen “åndfuldt causeri om læsning og 
læsningens betydning for vor kultur ”. H erefter blev et forslag til Søllerød 
Biblioteksforenings vedtægter forelagt og vedtaget. Form ålsparagraffen 
spændte vidt: 1. A t varetage det bibliotekssøgende publikums interesser. 2. 
På enhver måde -  også økonomisk -  at støtte kommunebibliotekerne i deres 
arbejde, særligt blandt ungdommen. 3. A t virke for åndslivets fremme i Sølle
rød kommune, f.eks. ved afholdelse a f  foredrags-, musik- og litteraturaftener, 
ved oprettelse a f  studiekredse og lignende eventuelt i samarbejde med andre 
foreninger.

Biblioteket i lejlig- 
hederne i D ron
ninggårds Alle var 
på ingen måde tids
svarende, men for 
børnene i Holte var 
det et kulturcenter 
i 1950’erne. H er 
foto fra 1952 med 
børnebibliotekar 
Inge Cramer. (HA)
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Oplæsnings
aftener

Mangel på 
fremsyn

T il bestyrelsen valgtes adjunkterne Johs. Hoffmeyer, N iels N ie l
sen og Ellen Schröder, alle fra H olte G ym nasium . Derudover: forret
ningsbestyrer R obert M alm berg, GI. H olte, overlærer O. A. Suaning, 
N æ rum , grosserer E. Plum, Skodsborg, postm ester C . Thom sen, 
Vedbæk, og læge Johan W øller, H olte, der blev valgt til form and. O ver
bibliotekar H offm eyer var født medlem. E fter at deltagerne i m ødet på 
en ru n d tu r havde beset rådhuset, fulgte et festligt kaffebord.

I de kom m ende år var biblioteksforeningen særdeles aktiv. N oget af 
det første m an foretog sig, var at udnævne overlærer K ristian  Ludvig- 
sen til æresmedlem for hans store indsats for biblioteksvæsenet og for 
folkeoplysningen gennem  H olte Foredragsforening. D ernæ st blev der 
afholdt aftenener med oplæsning, hvor m an kunne m øde skuespillere 
som T hork ild  Roose, E lith  Pio, A lbert L u ther og L isbeth M ovin. D er 
var også oplysende foredrag, og der var koncerter, ofte med en kon
certsangerinde akkom pagneret a f en pianist og endelig film. D et skete 
run d t om kring  i kom m unen, f.eks. Vedbæk H otel, Skodsborg Badesana
torium , GI. H olte H otel, N æ rum  H otel og H olte G ym nasium  sam t på 
Hovedbiblioteket i Holte.

D e n  f a m ø s e  å r s b e r e t n i n g

Bibliotekets årsberetninger havde hidtil kun indeholdt tørre tal for virk
somheden, men i beretningen for regnskabsåret 1942/43 fandt Erling 
H offm eyer anledning til at give en frem stilling af det jubilerende bib
lioteks historie, hvor han især lagde vægt på, hvor fremsynet, man havde 
været i 1842-43. I den forbindelse kunne han til slut ikke lade være med 
at knytte nogle ganske personlige betragtninger, som faldt visse kom m u
nalpolitikere og borgere for brystet: “Det er beklageligt at man ikke, i mod
sætning til andre steder har magtet den opgave at skaffe biblioteket forsvarlige 
lokaler-. På dette punkt har man savnet det tidligere omtalte fremsyn i 1842”.

Overbibliotekarens bem æ rkninger gik ikke upåagtet hen. På det fø r
ste sognerådsm øde efter som m erferien 1943 tog d irek tø r Svend A nder
sen, ordfører for den såkaldte 9-m andsgruppe, der bestod af de konser
vative og den uafhængige kom m unalforening, ordet og frem kom  med 
en voldsom kritik  af årsberetningen. H ans synspunkt var, at det ikke 
tilkom  kom m unens em bedsm ænd offentligt at gå i re tte  med politiker
nes dispositioner. D erudover var beretn ingen alt for flot og derm ed for 
dyr i frem stillingen, og han brød sig heller ikke om  den røde farve, 
der prydede omslaget. Form anden for biblioteksbestyrelsen, socialde
m okraten C. K. M adsen, afviste im idlertid kritikken og fremhævede,
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Arkitekten
Volmer
Hoffmeyer

Forslaget til et 
nyt bibliotek

at biblioteksudvalgets m edlem m er havde gennem læst årsberetningen 
og in te t havde at indvende, hverken m od indholdet eller beretningens 
fysiske udform ning.

B i b l i o t e k s f o r e n i n g e n  s p i l l e r  u d

Aret efter, den 18. m arts 1944, kunne Søllerød Biblioteksforening endelig 
løfte sløret for planerne for et nyt hovedbibliotek. D et skete på et møde 
i en kølig festsal på H olte G ym nasium  i forbindelse med afholdelsen af 
en koncert. Planens ophavsmand var overbibliotekarens bror, arkitek
ten Volmer Hoffmeyer. Biblioteket tænktes opført for private m idler og 
skulle placeres et eller andet sted i Holte. Bygningen skulle opfylde flere 
funktioner. I første række kom naturligvis biblioteket, dernæst havde man 
tæ nkt på lokaler til museum, badeanstalt og massageklinik. M en desuden 
overvejede man en restaurant og en teatersal, med andre ord et slags kul
turhus, m en igen, tiden var ikke til vidtløftige planer.

E t ny t beskåret forslag fra biblioteksforeningens hånd blev offentlig
gjort i efteråret 1944. D et var ligesom  det første forslag udarbejdet af 
Volmer Hoffm eyer. D enne gang var alle de funktioner, som ikke direk
te havde med biblioteksdriften at gøre, skåret væk. Skitseforslaget var 
blevet udarbejdet for at få klarhed over opgavens omfang. E t problem 
var fortsat, hvor bygningen skulle placeres. D et skulle helst være tæ t på 
en hovedfærdselsåre “midt i det pulserende liv ”, men også således, at man 
ikke generedes af gadestøjen. D en centrale placering skulle også være af 
en sådan karakter, at der var plads til frem tidige udvidelser. Planen be
løb sig (i 1939-priser) til 210.000 kr. Skitseforslaget var så absolut tilpas
set m inim um sbehovene, og luksus af enhver a rt var bandlyst indvendigt 
såvel som udvendigt. U dgangspunktet var en bogkapacitet på ca. 39.000 
bind, og derudover var bygningen udform et og in d re tte t på en sådan 
måde, at udvidelser kunne foretages let og sm ertefrit.

I indledningen til skitseforslaget skrev brødrene Hoffmeyer, der ef
terhånden havde rejst over hele landet og visiteret adskillige m oderne 
og velindrettede biblioteksbygninger: “Enhver; der har besøgt andre byers 
biblioteker ved, at Søllerød Kommune på dette område danner en undtagelse, 
idet rammerne for biblioteksarbejdet her er fuldstændigt sprængt, så man ikke 
længere er i stand til at følge med udviklingen og ikke kan yde tilflyttere til 
kommunen den biblioteksservice, de er vant til”. Forslaget blev tilstille t sog
nerådet i efteråret 1944, men de lokale politikere tog  sig igen god tid, og 
endnu ved befrielsen i maj 1945 havde de ikke reageret.
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Hovedbygningen 
til Nærum  Avlsgård 
blev opført af 
grosserer Alfred 
Christensen i 1920 
og kaldt Fruerlund. 
Foto fra gårdsiden, 
om kring 1950 (HA)

Et nyt hoved
bibliotek vedtages 
1948

H o v e d b i b l i o t e k e t  i N æ r u m

Søllerød Biblioteksforenings forskellige initiativer for at skaffe kom 
m unen et nyt hovedbibliotek begyndte så sm åt at bære frug t i efter
krigstiden. Flere m edlem m er af sognerådet havde gjort sig tanker om 
den frem tidige anvendelse af avlsgården Fruerlund i N æ rum , som kom
m unen havde erhvervet i forbindelse med sognerådsform anden Frederik 
Clausens store grundopkøb i begyndelsen af 1930’erne. En af ideerne 
gik ud på, at Fruerlunds forholdsvis nye hovedbygning fra 1920 kunne 
anvendes til biblioteksformål, og sådan blev det efter langvarige for
handlinger.

Endelig i 1948 vedtog sognerådet at overflytte kom m unens hoved
bibliotek fra H olte til N æ rum . Planerne for om bygningen af ejendom 
men blev udarbejdet af E rling  og Volmer H offm eyer i fællesskab, men 
selve byggearbejdet blev ledet af arkitekt Jørgen  Borre. T il brødrene 
H offm eyers planer hø rte  i øvrig t også m uligheden for opførelse af nogle 
tilbygninger til hovedbygningen placeret i Fruerlunds hyggelige park 
øst for hovedbygningen. Indre tn ingen  af hovedbygningen til bibliotek
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De nordiske 
biblioteksdirek- 
tø rer besøgte i 
1950 det nyåbnede 
hovedbibliotek 
i Nærum . H er 
er delegationen 
fotograferet foran 
hovedindgangen til 
biblioteket. O ver
bibliotekar Erling 
Hoffm eyer står 
bagerst på trappen. 
Kvinden i midten 
er børnebibliotekar 
Annalise Børresen, 
og bagved hende 
står formanden for 
kommunens biblio- 
teksudvalg, U lrik  
Schou. (HA)

belob sig til 193.000 kr, dertil kom inventar til 89.000 kr. og 55.000 kr. 
til om bygning af sidefløjene til tjenesteboliger.

D en 15. septem ber 1949 blev Søllerød K om m unes nye hovedbiblio
tek indviet, og derm ed gik E rling  H offm eyers drøm  om et m oderne, 
brugervenlig t hovedbibliotek endelig i opfyldelse. Selve indvielsesdagen 
forløb måske ikke helt som forventet. N aturligvis var forskellige nota
biliteter tilstede, og der blev budt på pindemadder, vin og kransekage 
og vejrguderne viste sig fra deres bedste side. Blandt de frem m ødte var 
biblioteksdirektør R obert L. H ansen, biblioteksbestyrelsens form and, 
landsretssagfører E rik  Ø igaard, sam t fungerende sognerådsform and P. 
E. R osenørn. Da arkitekt Volmer H offm eyer skulle holde tale og for
tælle om  byggeriet, kom han til at blande m anuskriptsiderne. D et v ir
kede ikke befordrende på forståelsen, og da det blev E rling  H offm eyers 
tur, m åtte han på g rund  af nervøsitet overgive opgaven til børne- og 
vicebibliotekar A nnalise Børresen, som holdt en nydelig indvielses
tale. R obert L. H ansen, biblioteksdirektøren, var ovenud begejstret og 

e i sin tale bl. a., at det ny bibliotek ikke kunne undgå at blive ensa
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Hovedbibliotekes 
smukke hovedbyg
n ing set fra haven 
om kring 1950 
(HA)

Øigaard og 
Hoffmeyer

seværdighed blandt danske biblioteker, og han udtrykte stor glæde over, 
at det ikke var gået “N æ rum gaard” som så m ange andre patricierhjem , 
der indrettedes til “Åndssvageanstalter”, m en til en bygning til højkul
tu re lt form ål. Ja, så begejstret var han, at han på D anm arks Biblioteks
forenings årsm øde sidst i 1949 i sit foredrag netop nævnte Søllerøds nye 
hovedbibliotek, “...her er blevet indrettet et bibliotek”, sagde han, “der ved 
sine indre og ydre kvaliteter kan blive et mål for mange biblioteksbestyrelsers 
studierejser. Søllerød kommune har med virkeligt storsind her vist, hvilken 
position et bibliotek bør have i det moderne samfund”.

O verflytningen af bøger til dét nye hovedbibliotek var sket i peri
oden maj til september, men det var en bogsam ling med m ange hul
ler, der havde fundet vej til hylderne. E ndnu manglede talrige bøger 
at komme på plads, førend sam lingen var repræsentativ. I sin tale på 
indvielsesdagen rettede Irs. E rik  Ø igaard en stor tak til alle, der havde 
m edvirket til ejendom m ens om bygning, og en særlig tak var adresseret 
til brødrene H offm eyer for deres store og u træ ttelige arbejde. Ø igaard 
udtalte til slut, at mens børnebiblioteket åbnede straks, ville der gå tre 
måneder, inden voksenbiblioteket ville blive tilgæ ngeligt for publikum . 
M en da biblioteksdirektøren foreslog, at m an åbnede begge biblioteker
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Fruerlund

dagen efter, fandt Ø igaard, at det var en god idé -  uden hverken at spør
ge H offm eyer og det øvrige personale.

D er er ingen tvivl om, at indretn ingen  af Fruerlund til bibliotek hav
de tæ ret på H offm eyers kræfter, fysisk såvel som psykisk. D er var gået 
m ange år med diskussioner og forberedelser til et ny t hovedbibliotek. 
K ort efter indvielsen i septem ber 1949 udtrykte H offm eyer ønske om 
en samtale med form anden, Irs. E rik  Ø igaard. H an  ønskede at drøfte 
konsekvenserne af den tidlige åbning af biblioteket, og han  ønskede til
lige vederlag for udkørsel af bogpakker til boghandlerne i årene 1944- 
49, hvor kom m unebiblioteket var lukket. D erudover havde han sendt 
kom m unen en regning  på kr. 25.000, da han m ente, at han var blevet 
aflønnet efter en for lav ta r if  igennem  alle årene. Da svaret på ønskerne 
om  kom pensation for udkørslen af m aterialer fra hovedbiblioteket til 
N æ rum  og om vendt var et afslag, skrev H offm eyer til Ø igaard, at han 
altid havde været large over for kom m unen. M an kunne ikke påstå, det 
m odsatte havde været tilfældet. D ernæ st m eddelte han, at han p.t. ikke 
var fuldt arbejdsdygtig, men han ville forsøge at gennem føre de sidste 
arbejder i forbindelse med om bygningen. D erpå skulle han  have resten 
af sin som m erferie og håbede derved at kunne undgå en ligefrem  syge
orlov.

“F ruerlund” eller “N æ rum gaard” -  der herskede stor uenighed om, 
hvad avlsgården egentlig hed - lå i udkanten af N æ rum  by, næsten op 
til Jægersborg H egn  om givet af en smuk gammel park. D er var tale 
om en gammel landbrugsejendom , oprindelig opført som avlsgård for 
landstedet N æ rum gård ved gadekæret. Dens oprindelige navn var N æ 
rum  Avlsgård, m en da jordbruget og N æ rum gård  blev adskilt ved for
rige århundredskifte opstod navneforvirringen. D et var avlsgårdens ejer 
A lfred C hristensen og hans arvinger, der navngav stedet Fruerlund, og 
solgte ejendom m en til kom m unen i 1932. D en trelængede driftsbyg
n ing  i bindingsværk på vestsiden af hovedbygningen forblev i brug til 
sidst i 1950’erne, hvor det hele blev revet ned og i 1959 ersta tte t af N æ 
rum  U ngdom sgård.

I de første år levede bibliotek og landbrug således side om side med 
brøl fra køer og kalve, skrig fra grise, der blev slagtet, og med avner 
der føg for vinden. Placeringen af det ny hovedbibliotek vakte ikke ju
bel alle steder, og slet ikke i H olte. N æ rum  var efter m anges opfattelse 
langt ude på landet. I en artikel i tidsskriftet Bogens Verden forsva
rede E rling  H offm eyer placeringen således: “under hensyntagen til kom
munens byplanmæssige udvikling, den nye Hørsholmvej og den kommende 
elektriske statsbane til Nærum er beliggenheden absolut tilfredsstillende
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Hovedbygningen var oprindeligt centrum  for et betydeligt landbrug på markerne mellem landsbyen Nærum  
og Mølleåen i syd. Da hovedbygningen i 1949 blev indrettet til bibliotek lå den endnu i landlige omgivelser, 
selv om udstykningerne på m arkerne syd for avlsgården var begyndt under krigen. I 1959 var det endegyldigt 
slut. De tre store bindingsværksfløje blev nedrevet og erstattet af Nærum  Ungdomsgård. Kun stenbrolægnin
gen foran ungdomsgården vidnede om fortiden som bondegård. Men brolægningen m åtte også vige for den 
moderne udvikling, dog først så sent som i 2012.
Luftfoto fra 1930’erne. (HA)

Lokalem æssigt var der tale om  et sto rt spring fremad. Ikke alene var der 
god plads til de traditionelle aktiviteter, men der var også mødelokaler 
med tilstødende film operatørrum  samt eventyr-rum  med flytbar scene. 
K ontorer var der rigeligt af, og i sidebygningerne var der ind re tte t tje
nesteboliger, en til overbibliotekaren i den søndre og en til biblioteks
betjent i den nordre. Ligeledes var der ind re tte t tjenestebolig på 1. sal 
i hovedbygningen. E rling  H offm eyer afstod dog sin bolig i den søndre 
sidebygning til børnebibliotekar Annalise Børresen, der havde familie, 
mens han selv, der var alene, indrettede sig i lejligheden i hovedbyg
ningen. H an  savnede dog sin villa i H olte, og fraflyttede hu rtig t lejlig
heden, som blev overdraget til bibliotekets kontorist, Lise Bagger. I de 
følgende år kørte  han til og fra arbejde på motorcykel.

76



Børnebiblioteket i hovedbiblioteket i 
N ærum  blev vældigt populært fra begyn
delsen. Annalise Børresen blev ansat som 
ledende børnebibliotekar i Søllerod i 1942, 
og styrede med kærlig og dygtig hånd 
børnebiblioteket, også efter hun i 1948 blev 
vicebibliotekar og i 1955 overtog ledelsen af 
biblioteket efter Hoffmeyers afsked.
Foto 1952. (HA)



Filialbiblioteker

Biblioteket i 
Holte

Selv om  et ny t hovedbibliotek i m ange år havde stået øverst på 
ønskesedlen, betød det ikke, at biblioteksfilialerne stod i stampe. I GI. 
H olte var biblioteket beliggende på den lokale kom m uneskole ind
til 1943, hvor det flyttede til forsam lingshuset, GI. H oltegade 12. En 
noget bedre beliggenhed blev opnået, da kom m unen om kring  1950 le
jede sig ind i en tre-værelses lejlighed på M ariehøjvej 19 i det nyopførte 
“Skoleparken”. I Vedbæk blev m an nødsaget til at fraflytte lokalet på 
skolen i 1942.1 stedet lejede m an sig ind hos slagterm ester Eiberg, Sta- 
tionsvej 17. Lejem ålet blev opsagt af slagterm esteren i 1950, hvorefter 
biblioteket m idlertid ig t fik til huse i et kælderlokale på Olgasvej 5 hos 
fru  Solvejg Bojsen-M øller. I 1952 var der atter flyttedag, da bibliote
ket blev installeret i villaen, Strandvejen 360, over for Vedbæk H otel. I 
N æ rum  havde biblioteket haft til huse på N æ rum  Skole fra 1912, men 
kort før som m erferien i 1944 blev m an opsagt med ganske kort varsel, 
faktisk fra dag til dag. Yderligere skete det tragiske, at den m angeårige 
bibliotekar, lærer P. C hristiansen faldt død om efter at have afsluttet den 
sidste udlånsdag. D a det var um ulig t at skaffe ny t lokale til biblioteket, 
lykkedes det at træffe aftale med N æ rum  Boghandel om, at bibliotekets 
lånere her kunne hente og aflevere bestilte bøger fra Hovedbiblioteket 
i H olte. D enne o rdning  varede i godt 5 år. Yngste skud på stam m en 
af filialer var Skodsborg Bibliotek. D et blev indviet i 1940 i Skodsborg 
stations østre bygning, men blev i 1942 fly ttet over i den store ventesal i 
stationens hovedbygning.

M ed det ny hovedbibliotek i N æ rum  blev biblioteket på D ronn ing 
gårds Alle nu et filialbibliotek. D et m edførte dog ikke, at lokalerne blev 
mere velegnede af den grund. Borgerne i H olte havde kæm pet bravt for 
bevarelsen af deres hovedbibliotek. A rgum enterne var at H olte var den 
største bymæssige bebyggelse i kom m unen. D ertil kom tilstedeværel
sen af et gym nasium  lige nord  for biblioteket. Fra kom m unens side var 
m an indstillet på skaffe H olte-borgerne et bedre bibliotekstilbud, og 
da B orgerligt Socialt Boligselskab havde planlagt at opføre en ejendom 
på h jørnet af Rønnebærvej og D ronninggaards Alle -  skråt overfor det 
daværende bibliotek -  indgik kom m unen en aftale med bygherren om 
leje af fire stuelejligheder til det ny filialbibliotek. D et skete allerede i 
projekteringsfasen, hvorved m an undgik overflødige køkkener og ba
deværelser, og sam tidig fik m an forstærket gulvets bæreevne. I 1952 var 
ejendom m en færdig, og flytningen af biblioteket kunne gå i gang.
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R u n d  f ø d s e l s d a g  o g  b r y l l u p

Ada Bruhn

Da de blev gift 
i 1951 var Ada 
Bruhn og Erling 
Hoffm eyer 
henholdsvis 41 og
50 år gamle, her 
foto fra m idten af 
1950’erne. (IH H )

I 1951 fyldte H offm eyer 50 år. I pressens om tale blev han  beskrevet som 
en stilfærdig og beskeden mand. “Han deltager ikke så meget i det offentlige 
liv og er ikke så kendt i den brede offentlighed, men på biblioteket er han altid 
parat med hjælp udført med stor elskværdighed. I en mindre kreds udfolder han 
sig med stor humor og et næsten barokt lune”. E n  enkelt avis skrev endog, 
at for ham  er biblioteket og bøger en livsopgave. E n  anden beskrev ham  
som en dygtig og pålidelig fagmand, der nu burde glæde sig over, at hans 
store ønske om  et hovedbibliotek er gået i opfyldelse.

I begyndelsen af 1951 afholdt E rling  H offm eyers gode ven, runolo
gen E rik  M oltke et lille sluttet middagsselskab i sit hjem  i H areskoven 
for et par gæster, der ikke kendte hinanden i forvejen. D en ene gæst 
var E rling Hoffm eyer, den anden Ada B ruhn, m useum sinspektør ved 
Tøjhusm useet. D et var kærlighed ved første blik! E rik  M oltkes mere 
eller m indre bevidste forsøg på at være K irsten  G iftekniv var således 
lykkedes over al forventning. Ada B ruhn var født i Roskilde i 1910, dat
ter af en politikommissær. H u n  blev mag. art. i arkæologi i 1936. Inden 
krigen var hun kny tte t til G lyptoteket sam tidig med at hun foretog ad
skillige studierejser run d t i Europa. I 1939 blev hun -  næ rm est tilfæ ldigt 
-  m useum sassistent ved Tøjhusm useet. H er avancerede hun i 1942 til 
m useum sinspektør med ansvar for blanke våben og harnisker.

Brylluppet fandt sted den 3. juli 1951 og “festen” blev holdt hos E rik  
M oltke. M ed som eneste gæst var H offm eyers kollega Annalise B ør
resen. Bryllupsrejsen gik til D en  iberiske Halvø. Rejsen gjorde et stort
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t 3
Den unge Ada 
Bruhn (1910-1991) 
var født i Roskilde 
og blev student fra 
Roskilde K atedral
skole i 1928 på en 
tid, da endnu kun 
få piger opnåede 
studentereksamen.
(IH H )

Interessen for  
Spanien

ind tryk  på E rling  Hoffm eyer, og m ødet med den spanske og m auriske 
k u ltu r kom til at ændre hans liv. I 1952 udkom  bogen: “Spanien på kryds 
og tværs” med undertitlen  “Råd og vink for Spaniensrejsende”, en kom 
bineret guide og rejsebeskrivelse, som det nygifte ægtepar havde skrevet 
sammen. D et var den første danske bog om Spanien efter krigen: F ran
cos Spanien, som på samme tid var ved at blive genopdaget som et bil
ligt ferieparadis. H offm eyers bog var og er på en gang en spændende og 
fascinerende beskrivelse af Spaniens afvekslende kulturhistorie og sam
tidig et billede af et sam fund, der efter borgerkrigen i 1930’erne levede 
i selvvalgt isolation. H offm eyers pointe er, at Spanien trods de endnu 
ikke helede sår fra borgerkrigen er et land fyldt med eksotisk k u ltu r og 
gode rejseoplevelser.

I de følgende år foretog E rling  H offm eyer sammen med hustruen 
lange og hyppige rejser til Spanien, og han fulgte kurser på universi
te te t i Salamanca, mens han i sin fritid studerede spansk historie og 
spansk sprog ved universitetet i K øbenhavn. H er knyttede han venskab 
med den tids største danske kender af spansk sprog og kultur, professor 
Carl Bratli (1871-1957). D et var Bratli, der fote H offm eyer ind i den 
spanske videnskabelige verden, og H offm eyer kvitterede ved sammen 
med K nud K inzi at udgive en forkortet udgave af Bratlis store og be
røm m ede spansk-dansk ordbog. D et blev til Gyldendals “Den R ode” 
ordbog, der udkom  i 1956 og siden er publiceret i adskillige oplag.

E rling Hoffm e
yers kontor på 1. 
salen i sydsiden af 
Hovedbiblioteket i 
Nærum . Foto 1949 
(HA)
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På konfliktkurs

Annalise
Børresens
udtalelse

S y g d o m s p e r i o d e r  o g  a f s k e d

Lokalt i biblioteksvæsenet gik det knapt så godt. I tiden efter 1950 ople
vede E rling  H offm eyer flere og længere sygeperioder, og i årene 1950- 
1952 kom  sygedagene op på 250. Da kom m unen i januar 1953 m odtog 
en lægeerklæring om fravær i 4 m åneder på g rund  af sygdom, besluttede 
den kom m unale biblioteksstyre at tage affære og lod H offm eyer vide, 
at m an overvejede en afskedigelse på g rund  af svagelighed. D et havde 
længe været åbenbart for overbibliotekarens omgivelser, at han ikke tr i
vedes på sit arbejde, mens han hjem m e viste sig både veloplagt og in i
tiativrig. E n  krævet lægeattest førte dog i første om gang ikke til nogen 
videre udvikling i sagen. M en da H offm eyer i septem ber 1954 meldte 
sig syg på ubestem t tid, ønskede kom m unen en ny lægeerklæring. D en 
udfærdigedes af overlæge Tyge Dalsgaard N ielsen i novem ber 1954, der 
også gjorde opm ærksom  på den forskel, der var i H offm eyers livskvalitet 
hjemme og på arbejde.

Sagen rullede videre, og biblioteksbestyrelsen indstillede i januar 
1955 E rling  H offm eyer til afskedigelse. Især form anden, m edlem  af 
kom m unalbestyrelsen for de konservative, U lrik  Schou, var m eget lidt 
venlig stem t over for Hoffmeyer. H an  ønskede, at afskedigelsen skete 
uden pension set i lyset af, at hans arbejde i de senere år havde lidt a f sto 
re mangler. I den forbindelse bad Schou A nnalise Børresen, der havde 
været viceoverbibliotekar siden 1948 og derm ed næ stkom m anderende, 
om at kom m e med en udtalelse om personalets syn på Hoffmeyer. D et 
var en ganske ubehagelig opgave den dygtige børnebibliotekar og leder 
blev stillet over for. I sit svar skrev Annalise Borresen, at personalet 
var velvilligt indstillet over for deres chef; m en anså ham  for at være 
en m eget syg m and, der i de senere år ikke havde kunnet varetage sine 
funktioner, og som havde krav på m edlidenhed. H an  havde trods alt 
opbygget kom m unens biblioteksvæsen, blev det frem hævet. Annalise 
Børresen beklagede hans svigtende arbejdsevner og håbede, at han ville 
genvinde sit helbred, og hun sluttede med at pointere, at Hoffm eyers 
sygdom sperioder ikke havde sm itte t af på det øvrige personales daglige 
arbejde.

K om m unalbestyrelsen udbad sig herefter endnu en lægeattest, og 
overlæge Dalsgaard N ielsen erkendte den 25. m arts 1955, at han ikke 
kunne konstatere nogen bedring i “patientens” tilstand i forhold til 
sidst. Lægen mener, at H offm eyer h ar en psykisk lidelse, og at hans 
lidelse står i direkte relation til arbejdsforholdene. N å r han har disse 
ude af tankerne, befinder han sig godt og føler sig oplagt og aktiv, men
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Stemningsbilleder fra det ’’gamle” biblio
tek i N ærum  ca. 1950. Den gang var der 
både bøger, kartoteksskuffer, avislæsesal 
og lyttende børn til, og dertil en belæ
rende udstilling om Goethe. (HA)





U nder Annalise 
Børresens ledelse 
efter Hoffmeyers 
afsked 1955 blev 
biblioteksstaben 
udvidet betydeligt 
- især med kvinder. 
D et er stadsbiblio
tekar fru Børresen 
med tasken, stå
ende t.h.
Foto 1959.(HA)

ved om talen af de forhold, under hvilke han har virket indtil sygemel
dingen, kom m er de samme klager frem igen: T ræ thed, søvnløshed, de
pression etc. Alt sam m en i forbindelse med forestillingen om at være 
fo ru rette t. Idet han antager, at H offm eyer vil arbejde sig længere og 
længere ind i forulem pelsesforestillinger, således at de vil få karakter af 
det psykotiske, anbefaler Dalsgaard N ielsen en pensionering af hensyn 
til bibliotekarens helbred. På den baggrund vedtager Søllerød K om m u
nalbestyrelse i maj 1955, at E rling  H offm eyer afskediges på grund  af 
svagelighed med pension, der dengang beløb sig til 11.000 kr. om året 
fra 1. septem ber at regne.

H erm ed var en 20 år lang periode i H offm eyers liv forbi. D en havde 
trods alt været præget af frem gang for det biblioteksvæsen, som han 
var blevet sat i spidsen for i 1935; m en alt i alt har en efter alt at døm m e 
stresset H offm eyer selv opfattet tiden som m alet i dunkle farver. I et 
brev til Annalise Børresen i anledning af sin fratræ den skrev han, at det 
var en usigelig lettelse at slippe ud af den anim ositet, han  i den sidste 
snes år havde levet i. D et gjorde ondt at forlade jobbet, og han følte stor 
b itterhed mod denne “rabalderkom m une”; men trods alt havde han haft
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Den fornemme 
bogbestand

Studieophold i 
Spanien

glæde af den gode m edarbejderstab, som han satte pris på, og som han 
kom godt ud af det med. H an  var taknem m elig over, at der var fred in 
denfor bibliotekets mure.

Som bibliotekar var H offm eyer største fortjeneste, at han skabte en 
enestående bogbestand -  ikke m indst på fagbogsom rådet - der vakte 
anerkendelse langt ud over kom m unegrænsen. E n  stor del af hans em- 
bedstid kom til at gå med skabelsen af et ny t tidssvarende hovedbib
liotek, og i den egenskab var han medlem af bestyrelsen for Søllerød 
Biblioteksforening, der blev op re tte t i 1943. D erudover involverede han 
sig som biblioteksleder i lokalt, ku ltu relt arbejde. Således blev han al
lerede i 1942 medlem af bestyrelsen for det nystiftede H istorisk-topo- 
grafisk Selskab for Søllerød K om m une, og han bidrog kort efter med en 
artikel om  biblioteksvæsenets tidlige historie i Søllerødbogen og siden 
med en serie fotografier under tem aet Før og N u  i Søllerød Kom m une. 
Hoffm eyer havde også sans for bibliotekets rolle i det lokalhistoriske 
arbejde: I 1946 efterlyste han gennem  lokalpressen fotografier, breve, 
gamle kort, skudsm ålsbøger m.m., som kunne kaste lys over kom m u
nens fortid, og med det indsam lede m ateriale skabte han fundam entet 
for det lokalhistoriske arkiv, som siden blev udbygget af hans efterføl
ger A nnalise Børresen. I den forbindelse henledte han også borgernes 
opm ærksom hed på Søllerød M useum , der ganske vist i 1940’erne og 
1950’erne var nedpakket i GI. H olte kommuneskoles kældre, men som 
dette til trods gerne m odtog tin g  og sager fra tidligere tider, der kunne 
bidrage til kom m unens historie.

H offm eyer boede i en stor del af sin tid som overbibliotekar i Søl
lerød i en villa på K irsebær Alle 11 i H olte, kun afbrudt af den korte 
periode i 1949, hvor han benyttede embedsboligen på det ny hovedbib
liotek i N æ rum . I 1952 forlod det nygifte æ gtepar Søllerød K om m une 
og flyttede til G entofte til en villa på H enn ing  Bojesens vej nr. 5. Ved 
samme lejlighed udtrådte H offm eyer af H istorisk-topografisk Selskab, 
hvor han indtil da havde været kasserer og sekretær samt medlem af 
redaktionsudvalget for Søllerødbogen.

I årene efter pensioneringen foretog E rling  H offm eyer m ange rej
ser til Sydeuropa enten alene eller sam m en med sin kone, der var på 
hyppige studieophold forskellige steder i Spanien. D et gav ham  m ulig
hed for studier ved M adrids U niversitet, ligesom han var på studieop
hold i Belgien og i Paris i 1955. I årene derefter var det universitetet i 
Salamanca, der var målet, mens han ren t undtagelsesvist i 1960 tog tu 
ren til Italiens hovedstad, hvor han forskede i Biblioteca Apostólica Va
ticana -  Vatikanbibliotekets rige samlinger.
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Ada B ruhn blev færdiguddan- 
net som arkæolog i 1936 og 
blev efter nogle udlandsophold 
i England og Italien ansat -  
som den første kvinde - på 
Tøjhusmuseet i 1939. H un 
er her fotograferet samme år 
foran museets særudstillings- 
plakat. (IH H )

Ada B ruhn H offm eyer var i begyndelsen af 1950’erne travlt optaget 
af sit arbejde på en doktordisputats med arbejdstitlen “M iddelalderens 
tveæggede sværd”. På afhandlingen blev hun dr. phil. i 1954; m en på 
Tøjhusm useet var det knap så nem t at være ansat som eneste kvindelige

Ada Bruhn de 
Hoffm eyer og Erik 
Hoffm eyer foran 
en af de kæmpe
mæssige stendysser 
fra oldtiden ved 
byen Antequera 
mellem Malaga og 
Sevilla i Andalu
sien. Foto fra 1960. 
(IH H )
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Den kvindelige 
våben
historiker

Retur til 
Kalundborg

forsker. I Kvindebiografisk leksikon læses folgende karakteristik: “Hun 
var en a f  de mest synlige medarbejdere ved Tøjhusmuseet, både fordi hun var 
en kompetent forsker inden for sit fagområde, og fordi hun var kvinde, ansat 
i en for sit køn usædvanlig stilling; nogle a f  de mandlige kolleger fandt hende 
måske for ambitiøs. 1 museumshistorisk sammenhæng må det fremhæves, at 
hun var den første, der virkede aktivt for.; at jnuseerne skulle have særlige 
udstillingsfaciliteter for børn”. Im idlertid  opstod en del arbejds- og ledel
sesmæssige problem er på Tøjhusm useet med et dårligt arbejdsklim a til 
følge. D et bidrog til, at hun fulgte sin m and og lod sig pensionere i 1959.

V å b e n h i s t o r i s k  I n s t i t u t  o g  å r s s k r i f t e t  G l a d i u s

For at finde ro til en frem tidig forskning ønskede æ gteparret at rykke 
teltpælene op og kom m e b o rt fra hovedstadsom rådet. De satte derfor 
villaen på H enn ing  Bojesensvej til salg. E rling  Hoffm eyers familie i K a
lundborg havde henledt parrets opm ærksom hed på en af provinsbyens 
ældre bygninger, et langhus fra begyndelsen af 1700-tallet beliggende 
Adelgade nr. 10 i kvarteret om kring  kirken. D et var fredet og træ ngte 
til en gennem gribende istandsættelse. I samarbejde med K alundborg 
K om m une, N ationalm useet og Fredningsm yndighederne blev bygnin
gen renoveret, men den var endnu ikke færdig til indflytning, da parret 
m åtte forlade villaen i G entofte, hvorfor m an fra februar til august 1960 
m åtte tage til takke med et hotel /værelseophold i byen, dog afbrudt af 
en flere m åneder lang rejse til Spanien.

H vornår tanken m odnedes om oprettelse af et våbenhistorisk insti
tu t og udgivelsen af et tidsskrift er uk lart. M en begge dele var en na
turlig  fortsættelse af Ada Bruhns arbejde på Tøjhusm useet. Ved flere 
lejligheder havde parre t tidligere givet ud tryk  for ønsket om at skabe et

Æ gteparret Hoffmeyers 
våbenhistoriske institu t blev 
i begyndelsen indrettet i 
Kalundborg, på Adelgade 
nr. 10, i 1960. (IH H )
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Hoffmeyers 
fotograferet i 1960 
i deres bibliotek på 
Adelgade nr. 10. 
Institu t fik navnet 
Institu to  de E stu
dios sobre Armas 
Antiguas (IEAA) 
og snart var Ka
lundborg for småt 
for det ekspande
rende center for 
studiet af antikke 
våben. (IH H )

forskningscenter for krigskunst med vægt på m iddelalderens våbenar
kæologi, etnografi og historie sam t den kulturelle udvikling. U nder 
rejserne til Spanien knyttedes forbindelse til m ange forskellige viden- 
skabsmænd. H erib landt var A bd-el-R ahm an Zaky, kendt ekspert i o ri
entens våben og orientalsk heraldik. H an  spillede en stor rolle både i 
forbindelse med oprettelsen af in stitu tte t og som bidragyder til tids
skriftet.

I august 1960 var Adelgade 10 omsider klar til indflytning, og her 
gav m an sig til at indrette  et våbenhistorisk institut. Parrets bog- og 
billedsam ling samt arkiver dannede kernen i in stitu tte ts aktiviteter, og 

Gladius forberedelserne til udgivelsen af første num m er af tidsskriftet Gladius
(på latin: Sværd) blev iværksat. T idsskrifte t udkom  sidst i 1960 og blev 
try k t i Ruds Vedby hos Finns Trykkeri. H an  havde næppe arbejdet med 
noget lignende, men publikationen var vellykket. Undertitlen var Etudes 
sur les armes anciemies, Uarmement; L A rt militaire et la vie culturelle en 
Orient et en Occident. E rling  H offm eyer stod som udgiver og som redak
tø rer optrådte Ada B ruhn H offm eyer og A bd-el-R ahm an Zaky. Alle ar
tik ler var skrevet af trekløveret. De spændte fra em ner som den spansk-

8 8



Flytning til 
Spanien 1963

Jaraíz de la Vera

arabiske indflydelse på europæisk ku ltu r over in troduktioner til studiet 
af det islamiske sværd til historien om  de europæiske våben. I de føl
gende num re af årsskriftet blev sidetallet forøget, og der optrådte flere 
og flere andre forskere som forfattere til artiklerne, mens Ada B ruhn 
de H offm eyer selv påtog sig udarbejdelsen af den årlige bibliografi og 
anm eldte ny litteratur. Redaktionen tog  E rling  H offm eyer sig af.

D e første år i K alundborg var præget af stor aktivitet. E rling  H off
meyer genoptog sit arbejde som underviser i spansk, som han havde 
praktiseret fra begyndelsen af 1950’erne, og Ada B ruhn var optaget af 
sit videnskabelige arbejde. M en snart viste det sig, at K alundborg lå for 
afsides i forhold til den verden, m an søgte at forske i og udgive inform a
tioner om. D erfor udviklede sig snart planerne om at flytte in stitu tte t 
til Spanien. Som E rling  H offm eyer senere skrev til generaldirektøren 
for De skønne K unster i M adrid: “Siden 1951 har vi foretaget mange rej
ser til Spanien for at besøge biblioteker, arkiver og museer. Lidt efter lidt har 
vi indset, at Spanien, som. båndet mellem øst og vest.. .var et passende sted at 
placere instituttet. ”

I oktober 1962 blev Adelgade 10 sat til salg, og æ gteparret foretog 
derpå rejser til bl.a. Cordoba og G ranada i Andalusien for at sondere 
m ulighederne for flytningen af institu tte t. I januar 1963 forlod de D an
m ark for stedse. M idlertid ig t installerede de sig i Residencia de E stu 
diantes del CSIC  i M adrid i Calle P inar no. 15, og E rling  H offm eyer 
assisterede ved undervisning i m ilitæ rhistorie på M adrids universitet.

P rojektet “V åbenhistorisk In s titu t” fik af naturlige årsager et spansk 
navn: In stitu to  de Estudios sobre Armas Antiguas, IEAA, ligesom æg
teparrets navne blev æ ndret i spansk retning. Således kom Ada til at 
hedde Ada B ruhn de H offm eyer og E rling  H offm eyer brugte oftere 
og oftere sit andet fornavn, Ferdinand, i den spanske form , Fernando. 
In s titu tte t lå dog stille, mens parre t boede i M adrid, men det gjorde 
udgivelsen af Gladius ikke. Vol. 2 udkom  i M adrid i 1963. N u  med 
undertitlen  på spansk og med parre t H offm eyer som redaktører.

E fter godt et års ophold i M adrid  fandt de i begyndelsen af 1964 
m ulighed for at genetablere in stitu tte t i provinsen Extrem adura i 
en m indre by, Jaraiz de la Vera med om kring  4.000 indbyggere små 
200 km  sydvest for M adrid. Stedet var idealt med et dejligt klima og i 
en by, der var beliggende i et særdeles natu rskøn t om råde med søer og 
med de sneklædte bjerge, Sierra de G redos, i det fjerne. U denfor alfarvej 
ganske vist, men anbefalet af gode venner og hjulpet godt på vej af by
ens borgm ester Albino Fernandez Perez. H er levede befolkningen af at 
dyrke asparges og tobak og andre handelsvarer som paprika og hindbær.
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K ort over den centrale og sydlige Spanien. Den lille by Jaraiz er fremhævet.
Den ligger vest for M adrid ved foden af bjergkæden Sierra de Gredos i om rådet 

Q £ L kaldet ”la Vera” i den nordlige del af provinsen Extram adura, et navn der henvi
ser til de hårde jordbundsforhold i den ellers så billedskønne provins. Granada, 
hvor ægteparret også for en stund prøvede lykken, ligger i det sydlige Spanien i 
provinsen Andalusiens, hvis gamle hovedby den var. D et er her de katolske kon
ger, Ferdinand og Isabella, der fordrev de sidste arabere i 1490’erne, er begravet.



De to byhuse i Jaraiz de la Vera på Calle Obispo M anzano 30-32, der dannede ramm en 
om Hoffmeyers første våbeninstitut i Spanien i 1964. Foto fra 2006. (IH H )

Ada B ruhn de Hoffm eyer og Erling Hoffm eyer i deres bibliotek i Jaraiz om kring 1965. 
(IH H )
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Anerkendelsen

Gi'anada

Villa Santa Elena i H uétor 
Vega ved Granada, hvor 
Hoffmeyers boede og drev 
deres våbenforskning fra 
1966 til 1970. Foto fra 1966. 
(IH H )

To sam m enhængende nybyggede huse var udgangspunktet: D et ene 
kunne indrettes til in s titu tte t og det andet skulle fungere som privatbo
lig med værelser til institu tte ts gæsteforskere. D et tog sin tid at instal
lere in stitu te t IEA A  med dets forskellige sam linger, og det viste sig, at 
støjniveauet i kvarteret var generende højt. D et forstyrrede især Ada 
B ruhn de H offm eyer i hendes forskning. O g kort efter overtagelsen ud
sendte hun et fortvivlet nødråb til forvaltningen i Jaraíz de la Vera. M en 
hverken de verdslige eller .gejstlige m yndigheder kunne hjælpe.

Udgivelsen af institu tte ts  tidsskrift “G ladius” forløb dog planm æs
sigt: Vol. 3 udkom  i 1964 og vol. 4 i 1965. Sam tidig steg in stitu tte ts an
seelse i de videnskabelige kredse. Besøgstallene voksede, og i 1965 blev 
m an tilslu tte t Consejo Superior de Investigation cientificas (CSIC), det 
spanske nationale forskningsråd, som selvstyrende institution. På sam 
me tid erhvervede de medlemskab af og udgiverlicens hos den spanske 
afdeling af U N E S C O . Alt dette betragtedes som en stor anerkendelse 
af in stitu tte ts arbejde, og det bidrog til en stigende optim ism e hos par
ret, som nu fandt det form ålstjenligt at se sig om  efter andre og mere 
centralt beliggende lokaliteter til institu tte ts  frem tidige virke. Først og 
frem m est skyldtes det ønsket om  en tæ ttere forbindelse til den viden
skabelige verden. D ernæ st havde den spanske stat fået øjnene op for 
værdien af det arbejde, der foregik på institu tte t.

M ed stø tte  fra G enerald irektoratet for D e skønne K unster, foretog 
Hoffm eyers i juni 1965 flere rejser i det sydlige Spanien for at finde 
en frem tidig perm anent placering af institu tte t. Blandt flere m ulig
heder faldt valget på den såkaldte Casa M orisca Zafra i det mauriske 
A lbacin-kvarter i Andalusiens gamle hovedstad, G ranada. D et var en af 
de m ange bygninger, der udgør klosteret Santa Catalina de Zafra. I et 
brev til en god ven forklarede E rling Hoffm eyer, at der var tale om  et
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Flytning til 
Granada 1966

I m arts 1970 blev bogkasserne atter 
pakket og ægteparret returnerede til 
Jaraiz de la Vela, hvor de indrettede 
sig med deres våbeninstitut i barok
huset Villa Guadalupe i en gade der 
dengang m eget passende var opkaldt 
efter diktatoren og generalen 
Franco. Foto fra 1970. (IH H )

typisk arabisk hus i to etager med en patio og en arkade båret af søjler, 
med terningform ede søjlehoveder og dekorerede buer mellem søjlerne, 
næ rm est af samme slags som i M exuar i det nærliggende Alham bra. Val
get af denne bygning til ind re tn ing  af IEA A  blev i begyndelsen af 1966 
godkendt af den spanske stat. D erm ed var Hoffm eyers projekt en del af 
Spaniens statsstøttede museer.

For at kunne opfylde kravene til et våbenhistorisk in stitu t m åtte der 
dog foretages en stø rre  om bygning af Casa M orisca Zafra. M ens dette 
stod på benyttede parre t sig af lejligheden til at finde en passende p ri
vatbolig et ro lig t sted fjernt fra støj fra lastbiler og maskiner. Bestræbel
serne endte med, at parre t købte ejendom m m en “Santa Elena” i H uérto  
Vega få kilom eter sydvest for G ranada. H er kom m an til at råde over 
flere kvadratm eter end i Jaraiz de la Vera, og til ejendom m en hørte  en 
1.200 m : stor have om kranset af træer. H ertil flyttede de i m arts 1966. 
Da de forlod Jaraiz de la Vera skrev E rling H offm eyer til en ven, at på 
g rund  af den m egen støj fra kvinder og børn  i gaden, hvor in stitu tte t lå, 
var det næsten um ulig t at få ro til forskning. M en de havde befundet sig 
godt i Jaraiz og ville altid bevare gode m inder herom.

På trods af planen om at overtage Casa Zafra bestilte de bib- 
lioteks- og arkivinventar i M adrid  til opstilling  i “Santa E lena” og
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indrettede ejendom m en til bolig og forskningsinstitut. For Ada Bruhn 
de H offm eyers vedkom m ende handlede det om videnskabelig forskning, 
mens E rling  H offm eyer tog sig af de praktiske ting, hvortil kom kata
logiseringen af de bibliografiske kilder og den voksende fotosamling. 
Udgivelsen af årsskriftet forløb indtil videre, som det skulle, og E rling  
H offm eyer stod nu som direk tø r for og udgiver af Gladius, mens Ada

Casa Zafra B ruhn de H off-m eyer bestred posten som d irek tø r for institu tte t.
Alt så således lovende ud. De spanske myndigheder støttede fuldt ud 

planerne med Casa M orisca Zafra: Statens våbensamling skulle udstilles 
i stueetagen, mens førstesalen blev indrette t til bibliotek, arkiv og bolig 
for æ gteparret Hoffmeyer. D en 23. oktober 1967 udfærdigedes en aftale 
mellem myndighederne og familien H offm eyer om brugen af Casa Zafra. 
Æ gteparret fik overdraget nøglerne til ejendommen og meddelte sam
tidigt, at de ønskede at overdrage IEAA til den spanske stat og at sælge 
“Santa Elena”, for i aftalen lå, at de kunne bo i gratis i Casa Zafra resten 
af deres liv.

R estaureringen af Casa Zafra løb im idlertid  af sporet. Budgetterne 
blev k raftig t overskredet, og alvorlige uoverensstem m elser mellem de 
ansvarlige for projektet m edførte, at arbejdet lå stille fra 1968. E t sidste 
forsøg i 1969 på at få gang i det mislykkedes, hvorpå E rling  H offm eyer 
m eddelte provinsdelegaten for D e skønne K unster, at m an trak  tilbud- 
det om overdragelse af IEA A  til den spanske stat tilbage. Samtidig in 
form erede han  om, at m an var på udkig efter nye lokaler til in stitu tte t. 
H offm eyer kastede nu a tter blikket m od nord til Extrem adura. P rovins
byerne Caceres, T rujillo  og Placensia kom på tale, ja selv en gammel 
afsides beliggende borg  nordøst for M adrid  i M anzarenes el Real blev

Tilbage til nævnt som en mulighed.
Jaraiz 1910 M en sonderingerne endte med, at m an valgte at vende tilbage til Ja

raiz de la Vera. H er faldt parre t for Villa Guadelupe på adressen Avenida 
G eneralísim o Franco 104/’D et var en smuk ejendom, der havde tilh ø rt 
en m and, som havde skabt sig en form ue på paprika. Da huset havde væ
re t forladt i mere end et år, krævede det en indsats fra forskellige hånd
værkere for dels at gøre det beboeligt, dels få det gjort anvendeligt til 
forskningscenter. I m arts 1970 flyttede IEAA endeligt fra “Santa Elena” 
i H uérto  Vega til Jaraiz. O g igen m åtte m an begynde fra g runden af 
med at ind rette  in stitu tte t og installere de våbenhistoriske sam linger 
med tilhørende bibliotek og arkiv. Udgivelsen af Gladius fortsatte, men 
dog noget forsinket g rundet problem erne i G ranada. Således blev vol. 7, 
1968, vol. 8, 1969 og vol. 9, 1970 alle udsendt sam let sidst i 1970.
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Hoffmeyers død 
1975

Erling Hoffm eyer i hjem m et i 
Jaraiz, fotograferet i begyndelsen af 
1970’erne. (IH H )

Ved tilbagekom sten i 1970 blev parret, der givetvis ikke var specielt 
nem m e at omgås, ikke m ødt med den samme velvilje af m yndighederne 
som i 1964. F.eks. opstod der h u rtig t bizarre problem er med postm e
steren, der kun yderst vrangvillig t form idlede de store postm ængder 
til og fra institu tte t. D et endte med, at m an fik postvæsenet i nabobyen 
Jarandilla til at tage sig af institu tte ts post. M en det lykkedes trods al 
m odgang at indrette  e t præ gtig t og stem ningsfuldt m useum  og forsk
n ingscenter med en ganske særlig atmosfære. H er fortsatte det viden
skabelige arbejde med besøg af forskere fra hele verden, og der blev ydet 
rådgivning på højt niveau, ligesom der var m ulighed for overnatning i 
kortere eller længere tid afhæ ngigt af studiernes omfang.

H offm eyers vedvarende rastløshed og den ulm ende utilfredshed med 
forholdene i Jaraiz gjorde, at tanken om endnu en flytning strejfede par
ret. M en det satte døden im idlertid  punk tum  for. T ræ thed  havde længe 
plaget E rling Hoffm eyer. E n  planlagt rejse i påsken 1975 skulle hjælpe 
på helbredet, men um iddelbart før afrejsen blev han ram t af et h jerte
anfald og hasteindlagt på en k lin ik  i byen Placensia få km  øst for Jaraiz. 
H er afgik E rling  H offm eyer ved døden 74 år gammel den 2. april 1975. 
En usædvanlig livsbane var derm ed bragt til afslutning. Hoffmeyers død 
fandt sted Vi år før forholdene i Spanien undergik  store æ ndringer efter 
d iktatoren Francos død den 20. novem ber 1975.

D er er ingen tvivl om, at H offm eyers erfaring som adm inistrator 
og organisator erhvervet både ved videnskabeligt arbejde i 1930’erne 
og som biblioteksleder var til stor nytte  for In stitu tte t. D e senere s tu 
dier ved de forskellige universiteter viste, at han dybest set burde have 
fu lg t den akademiske løbebane, som hans uddannelse berettigede til. 
M en 1920’erne og 1930’erne var ikke så lette for akadem ikerne, som 
også lokalhistorikeren, cand. mag. G unnar Sandfelds skæbne viser.4
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Kejser Karl V

T il gengæld lykkedes det H offm eyer at skabe sig et sto rt netværk gennem  
venskaber med førende videnskabsmænd udi det spanske og våben
historien. D et kom tidsskriftet G ladius til gode. I H offm eyers redak
tø rtid , der strakte sig fra 1961-1973 og om fattede 11 num re, svingede 
sideantallet mellem 79 og 143. A rtiklernes forfattere kom hovedsageligt 
fra den latinske verden og alle afhandlinger var affattet på spansk eller 
fransk. E n  enkelt tyskskrivende russer fandt dog også vej til tidsskriftet.

K l o s t e r e t  i Y u s t e

H verken E rling H offm eyer eller hustruen Ada fandt sig til re tte  i den 
danske folkekirke eller i den lutheranske forto lkn ing  af kristendom m en. 
D et m edførte, at de allerede i 1958 konverterede til katolicismen, og 
derfor blev klosteret i Yuste - ikke langt fra Jaraiz - et sted, som parre t 
følte sig særlig kny tte t til, og som blev genstand for deres hyppige be
søg. D et var det kloster, som kejser Karl V, m iddelalderens sidste store 
europæiske fyrste, trak  sig tilbage til efter sin abdikation i 1556. E rling  
H offm eyer efterlod sig en del optegnelser om Karl V, der form entlig var 
tiltæ nk t en frem tidig artikel i tidsskriftet Gladius. D en blev aldrig rea
liseret, m en H offm eyer opnåede at blive udnæ vnt til ridder af klosteror
denen på Yuste i 1964, og i 1969 blev han  æresmedlem af ”La asociacion 
de collecctionistas de armas antiguas y  recuerdos historíeos “El C id”. 
L idt mere dubiøs er H offm eyers sidste udmærkelse, hvor han i 1973 ved 
Franco-regim ets hæ rm inisters m ellem kom st blev korresponderende

Æ gteparrets livsværk, det vå
benhistoriske tidsskrift Gladius, 
fortsatte enken Ada Bruhn de 
Hoffm eyer med at udgive op igen
nem 1980’erne til kort før sin død 
81 år gammel i 1991. (IH H )

m edlem  af H æ rm useets forskergruppe.
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Arbejdet
fortsættes

Interview med 
Ada Bruhn de 
Hoffmeyer

Å r e n e  e f t e r  E r l i n g  H o f f m e y e r s  d ø d

E fter E rling H offm eyers død i 1975 stod Ada B ruhn de H offm eyer ale
ne med det våbenhistoriske in stitu t og med tidsskriftet Gladius. T il ære 
for sin afdode m and lod hun Villa Guadelupe om døbe til Casa Fernan
do Hoffm eyer. Selv fortsatte hun det våbenhistoriske pionéerarbejde 
med en beundringsværdig flid. Allerede i 1975 fik hun udgivet Gladius 
vol. 12, og i 1977 fulgte vol. 13 og i 1978 vol. 14. Samtidig forbedredes 
forholdet mellem in stitu tte t og byens m yndigheder og borgere, og tan 
ken om  flytning blev skrinlagt. I 1980’erne m odtog in stitu tte t økono
m isk stø tte  fra byrådet til hjælp til katalogisering af sam lingerne. M an 
var nu kom m et op på et bibliotek på 10.000 bind og en fotosam ling på 
et tilsvarende antal billeder.

Udgivelsen af Gladius blev ikke forsømt. Således udkom  vol. 15, 16 
og 17 i henholdsvis 1980, 1983 og 1986, og forskere og videnskabsfolk 
fortsatte med at besøge IEAA, ligesom institu tte t var i stadig forbin
delse med andre videnskabelige institutioner. I 1988 deltog m an således 
i e t sym posium  arrangeret af universitetet i Extrem adura om  våbnene 
i historien. I den forbindelse udsendtes et særnum m er af Gladius, vol. 
18, og blandt indlæggene var et 70 sider langt bidrag af Ada B ruhn de 
Hoffm eyer: “Las arm as en la historia de la reconquista”.

I n s t i t u t o  H i s t o r i c o  H o f f m e y e r

D et blev hendes sidste publicerede arbejde.’ D er hersker ingen tvivl om, 
at Ada B ruhn de H offm eyer hø rte  til de frem m este våbenhistoriske for
skere i sin tid. Ada B ruhn de H offm eyer var stæ rkt optaget af det viden
skabelige arbejde, og hun leverede artik ler og kronikker til tidsskrifter, 
aviser og leksika i en lind strøm . Talrige studielegater førte hende run d t 
i Europa og USA, og hun nød stor respekt i den latinske verden, hvor 
hun var æresmedlem af adskillige historiske selskaber. Anderledes var 
det i D anm ark, hvor m andlige kolleger havde store problem er med at 
anerkende hendes forskning.

I m arts 1989 udtrykte den da 78-årige enke i et interview  med den 
lokale avis “H o y ”diario stor bekym ring for våbeninstitu ttets fremtid. 
Tyve år tidligere havde det jo været tanken at overdrage IEA A  til den 
spanske stat. D et satte det kuldsejlede projekt i G ranada med Casa M o
risca Zafra en stopper for, og siden var kontakten til de bevilgende m yn
digheder blevet slækket. F ru  Ada var oprig tig t bekym ret, men et testa
m ente efter hvilket det spanske nationale forskningsråd, C SIC , skulle
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Parret hædres

Com puterne holdt deres indtog i IEAA i 1990’erne, men institu tte t overlevede ikke det 
ny årtusind. D et blev lukket om kring 2010, og samlingerne er overført til Extram adu- 
ras hovedby M erida, hvor de er placeret i byens berømte arkæologiske institut. (IH H )

arve in stitu tte t var dog nu blevet udfærdiget. I juli 1991 afgik Ada Bruhn 
de H offm eyer ved døden og in stitu tte t lukkede. Sam lingerne overførtes 
til Casa de la C ultura  de Jaraiz. Først i 1997 genåbnede m useet og in 
stitu tte t, efter at en bestyrelse med repræ sentanter fra forskellige m yn
digheder havde konstitueret sig, nu under navnet “Institu to  H istorico 
H offm eyer” til ære for institu tte ts danske grundlægger. Udgivelsen af 
Gladius blev genoptaget, og i 2009 nåede m an op på vol. 29. D erud
over er der i årenes løb blev udgivet en række særnum re om  specifikke 
våbenhistoriske emner.

Ada B ruhn de H offm eyer blev posthum t tildelt en hædersmedalje fra 
CSIC for sit arbejde gennem  årene. D en blev overrakt til hendes nevø, 
H ans U lrik  B ruhn i 1992. I Jaraiz vedtog byrådet i 2006 at dedikere 
æ gteparret H offm eyer San M iguel parken som et tegn på anerkendelse 
af deres arbejde og for den betydning, det har haft for byen. For ægte
parre t fandt et usædvanligt livsforløb im idlertid  sin afslutning på den 
fredfyldte kirkegård i den lille nærliggende by Jarandilla de la Vera, hvor 
deres gravsteder er bevaret og vedligeholdes af kom m unen.
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N o t e r

Artiklens forfatter, 
bibliotekar Michael 
Sinding (1943-2011) 
på sin post ved 
skranken i N ærum  
Bibliotek 1993 
(HA)

1 Rudersdal M useer har adskillige gange forsøgt at kontakte Institu to  H istórico 
Hoffmeyer gennem e-mails og telefonopringninger, men uden held. Et 
telefonopkald til det arkæologiske institu t i Extram aduras hovedby Mérida, 
som institu tte t var underlagt adm inistrativt, har imidlertid afsløret, at 
Institu to  H istórico Hoffm eyer er blevet lukket om kring 2010, og at Institu to  
de Arqueología -  M érida har overtaget Hoffm eyer-sam lingerne.

2 Bibliotekshistorien i Søllerød er baseret på Michael Sindings to bøger: Fra 
Bibliotekes Scrapbog. Søllerød Kom m unebiblioteker 1843-1993 (1993) og 
“Bibliotekerne i Søllerød. En historie i historien” (2008). Se også Nekrolog 
over Michael Sinding i Søllerødbogen 2012, s. 189-190.

3 De mange lokaliteter og vejnavne i Spanien, der henviste til Franco blev efter 
diktatorens død i november 1975 ændret til nye navne, således også Avenida 
Generalísim o Franco i Jaraiz, hvor institutets adresse efter 1975 blev Avenida 
de la C onstitución 114.

4 Jfr. Niels Peter Stilling: G unnar Sandfeld 26.4.1908 - 23.11.1999. Nekrolog i 
Søllerødbogen 2000, s. 143-148.

5 Ada Bruhn de Hoffmeyers hovedværk er “Arms and Armour in Spain” bd. 1-2,
1972, men også “From medieval sword to renaissance rapier”, 1980, bør 
nævnes. Begge værker er blevet udsendt som særnum re af Gladius.
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Fra Holte til København 
i 1950’erne og 60’erne
a f  Villiam Berg og Erling H. Hansen

Nedenfor fortælles to små historier om den anstrengende rejse fra  Holte til 
København for folk med arbejde i hovedstaden, og som i de lidt mere beskedne 
1950’erne og 60’ere ikke havde rådighed over egen bil.

Først præsenteres maler Villiam Bergs rejse med S-toget til København 
i 1952. Det er tidl. skolemspektør i Nærum Jørgen Berg ( f  1925), der har 
fundet historien frem  blandt sin fars efterladte papirer. Dernæst fortæller tid
ligere postbud Erling Hansen (f. 1940) om sin rejse til København på tom
melfinger i 1968 i forbindelse med natarbejde på Købmagergades postkontor.

V i l l i a m  B e r g s  f y r a f t e n

M alersvenden V illiam  Berg (1891-1978) kom for første gang til H olte i
forsom m eren 1910, 18 år gammel. H an  var født i K øbenhavn, og han

Sammen med sine kendte ikke m eget til den fri natur, men cyklede nu lige ud i den - en 
brødre og venner D
byggede Vil
liam Berg sit eget 
bindingsværkshus 
i ’’Paradiset”.
Byggeriet foregik 
i tre  etaper: 1925,
1932 og 1940. På 
fotografiet fra 1925 
ses Villiam Berg i 
sort sweater forrest 
t.h.. H ans bror 
K ristian arbejder 
på stigen t.v., mens 
den tredje bror 
Paul står bagerst 
t.h. Brødrene byg
gede sammen hvert 
deres hus på Vestre 
Paradisvej, og alle 
tre  huse ligger der 
endnu. (Historisk 
Arkiv for Ruders
dal Kommune =
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Paradiskvarteret 
i Øverød

Villiam Berg 
fortæller

lørdag aften efter en lang arbejdsdag med m alerpotten, penslen og w ie
nerstigen. H an  stilede m od en lille træ hytte  på “G runden” ved den nu
værende vej “Paradisledet”, hvor m edlem m er af den københavnske for
ening “Frisindet U ngdom ” om som m eren nød weekenderne med sang 
og musik ved lejrbålet og gåture i Rude skov.1 V illiam  Berg blev medlem 
af foreningen og deltog i de følgende år ofte i foreningens udflugter til 
N ordsjællands herligheder herunder “G runden” i det da fremvoksende 
villakvarter kaldet Paradiskvarteret.

I 1920 skiftede G runden  im idlertid  ejer, og “københavnerne”, som 
de indfødte “øverødder” kaldte dem, blev nu hjemløse. M en flere af dem 
købte efterfølgende g rund  i Paradiskvarteret og byggede hus der. D et 
gjorde V illiam  Berg også i 1924 - 25, med hjælp af sine brødre. Familien 
trivedes godt i de næste ti år, men m idt i 1930’erne blev V illiam  grund ig t 
træ t af sin lange tran sp o rt til de forskellige københavnske arbejdsplad
ser. H an  overvejede at sælge huset og flytte tilbage til K øbenhavn, men 
hensynet til familien og de tre  halvstore sønner vejede dog tungere, og 
det endte med, at de blev. D et var trods alt i H olte, at fam ilien og ven
nerne holdt til.

Efterhånden som Villiam kom op i årene føltes afstanden til K ø
benhavn stadig større. H an havde ikke bil. Dertil var en malersvends løn 
for lav. M en jo ældre Villiam blev, jo hårdere tog det på kræfterne at tage 
S-toget til København hver morgen for at udføre det fysisk anstrengende 
malerarbejde og tage hjem igen med toget om aftenen. M en sådan var vil
kårene for en håndværker stadig i 1950’erne, hvor Villiam var rundet de tres 
år, og i 1952 nedskrev følgende beretning om sin rejse til og fra hovedstaden.

M e d  S - t o g e t  f r a  H o l t e  t i l  K ø b e n h a v n

N år jeg kom m er hjem om aftenen er jeg træ t. M eget træ t. D ød træ t 
kom m er jeg hjem fra arbejde, og det er tolv tim er siden, jeg stod op og 
gik hjemmefra. Jeg bor i H olte om trent tyve kilom eter fra byen, den 
store by hvor jeg er født og har arbejdet hele m it liv, og hvor jeg stadig 
arbejder, og jeg skal op hver morgen.

Først kom m er rejsen ind fra H olte. Jaget for at nå toget, det ret h u r
tig t overfyldte S-tog. P u f og stød, tram p over tæerne, undskyldninger 
og knurren, folk der hænger i stropperne og svajer, frem  og tilbage, ud 
og ind, alt efter togets bevægelser, søle på gulvet og tu n g  luft af røg, em 
fra fugtige klæder og uddunstninger.

1 Villiam Berg har skrevet: “Om Paradiskvarteret i Holte”, i Søllerødbogen 1981, s. 68-90
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I 1932 var Villiam 
Berg ansat hos 
en lokal maler
mester, der havde 
entreprisen på det 
nyåbnede Holte 
Gymnasium. V il
liam ses her til 
højre i billedet 
sammen med en 
gruppe malere 
som arbejdede på 
H olte Gymnasiums 
udbygning. (HA)

Puffen og støden

E fter rejsen kom m er arbejdsdagen, den lange dag med streng t le
gem ligt arbejde. O g når så endelig arbejdsdagen er slut, kom m er hjem 
rejsen, som for det meste er værre end m orgenturen. O m  m orgenen 
er toget ret tom t, lige når

..- - -jeg står på, men om aftenen 
er det allerede overfyldt. 
Så det er m ig der hænger 
i stropperne og svajer. N u  
er det mig, der ufrivilligt, 
puffer og støder til om stå
ende og siddende. A f og 
til er der en eller anden, 
der går over gevind og

LcSitímatíoncU

«Saar

U nder besættelsen blev det 
obligatoriske ’’Legitim ati
onskort for danske statsbor
gere” udstedt til Villiam 
Berg, Vestre Paradisvej, 
den 9. juli 1944. Som man 
skulle dengang, havde 
han altid kortet på sig, 
men skønt han færdedes 
dagligt i København blev ‘ 
han aldrig bedt om at 
fremvise det. (HA)
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D et brune S-tog på 
Holte Station. Foto 
fra 1938 (HA)

brokker sig, der opstår et lille skændsmål, ingen blander sig deri, m an 
læser sin avis, m an gem m er sig bag den, alle er træ tte , ingen vil rodes 
ind i noget, m an er en frem m ed blandt lu tter frem m ede. M an ønsker 
in te t samvær. M an vil bare hjem.

N år m an hænger i stropperne, er det ude på platform ene, hvorfra 
m an stiger ud og ind i toget. M an kan også stå op inde i vognen i gan
gen mellem siddepladserne. Disse ståpladser er mere efterstræ bte, man 
er ikke så udsat for blæst og træk, og, mere vigtigt: m an er nærm ere ved 
siddepladserne, som bliver ledige efterhånden, som der er rejsende, der 
skal af. T il gengæld er der ingen stropper at holde i, men på alle h jør
nerne af siddepladsernes ryglæn er der anbragt små håndtag, beregnet 
på at de gående skal kunne gribe fat i dem  og finde stø tte  under gangen 
fra siddepladsen til udgangen. M an skal jo helst rejse sig og gå til udgan
gen, mens toget slingrer af sted, så m an er parat til udstigning, så snart 
toget holder, ellers risikerer m an, at toget er kørt, inden m an kom m er 

Om at komme a f  af. Disse håndtag klam rer m an sig til, når m an står mellem sæderne. 
toget i tide D er udfoldes vidundere af snedighed og taktiske m anøvrer af dem, der

står der, for at erobre en siddeplads, når der er en, der rejser sig. M an 
lærer efterhånden de rejsende at kende, når m an kører på samme tid 
hver dag, eller m an opdager, at en gør små forberedelser til at rejse sig, 
samler sine sager, le tter lidt på sig, frigør sit tøj, betrag ter landskabet for 
at se, om vi snart er frem m e og ser sig lidt om for at se, hvordan man 
nu bedst skal komme ud. Så gælder det. Så er det, m an skal være beredt,
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De unge 
mennesker

være vågen, vaks og behændig, m an drejer sig lidt, m an skubber lidt, 
giver skulderen en lille drejning, så m an er parat til i det re tte  øjeblik at 
bore sig frem  og erobre pladsen.

Ak, m en også der gælder det, at det er de unge mennesker, der er 
m est behændige, raskest i opfattelsen og bevægelsen og m est ivrige. De 
er rejsevante, og for dem er det næ rm est en sport at erobre siddepladsen. 
Jeg vil ikke påstå, at de er ligefrem  frække og rå, selvfølgelig bruges der 
ikke ligefrem  vold, det bliver g jort fikst og behændigt, uden tilsidesæt
telse af alm indelige høflighedsregler. M ine ben værker, jeg kan mærke, 
at træ theden  er ved at gå på nerverne, det prikker i huden, det kribler 
i benene, jeg træ nger til at skifte stilling, jeg står så tosset, lid t skævt, 
presset over til den ene side og kan ikke kom m e til at flytte benene uden 
at risikere at træ de nogen over tæerne. T ræ theden bliver til smerter. 
M an må tænke på noget andet, m an ser sig om, stiv i ansigtet, ingen må 
ane, at m an er så træ t, m an har jo sin stolthed, m an vil ikke risikere, at 
en ung  dame rejser sig og overlader en sin plads. D et får jo en til at føle 
sig m eget gammel, ældre end m an egentlig synes, m an er, eller bryder 
sig om  at blive anset for.

N år m an næ rm er sig endestationen, bliver der siddepladser igen, så 
m an kan få sig et øjebliks hvil, inden rejsen slutter. N å r jeg har nået

Foto fra 1960, hvor Villiam 
Berg var hædersgæst ved niecen 
Karens 40 års jubilæum som 
porcelænsmaler på Den Konge
lige Porcelænsfabrik.
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Cykelturen fra  
Holte station

Villiam Berg havde al
lerede som ung evner som 
portræ ttegner, og han 
udførte bl.a. en serie bly
antsportræ tter på ’’valsen” 
i Schweiz i 1919. H an store 
ønske var at blive optaget 
som elev på Kunstakade
miet, men økonomien var 
ikke til det. Så i stedet for 
kunstm aler blev det til en 
karriere som malersvend og 
i den forbindelse en årrække 
fra 1947 som næstform and i 
M alernes Fagforening. H an 
m edbragte næsten altid 
skitsebogen i inderlommen 
og glædede sig over nye 
”portræ t-ofre”. H er er det 
dog en karikatur af ham selv 
fra om kring 1930. (Tegning 
i privateje)

endestationen, har jeg kun cykelturen tilbage. Desværre er det op ad 
bakke hele vejen. O m  m orgenen er det ra rt nok, at det går nedad, som 
regel kom m er jeg for sent op, det kniber med at vågne og komme i gang, 
så er tiden til at nå toget knap, m en om aftenen kniber det. De bakker, 
som jeg i m ine unge dage overhovedet ikke regnede for bakker, men blot 
synes var svage stigninger, de er nu blevet for stejle til mig, jeg må stå 
af og trække op.

H ver anden dag er jeg alene hjemme. M in  kone går også på arbejde, 
og har skiftende arbejdstider, så disse dage skal jeg selv sørge for maden. 
Heldigvis sidder der stadig lidt af dagens arbejdsrytm e i blodet, så de 
nødvendige ting  bliver gjort ren t vanemæssigt, det er jo ikke så svært, 
maden er lavet og står parat på varm epladen, så det er egentlig bare 
at trykke på kontakten, og skifte gryderne efterhånden som de bliver 
varme. Jeg dækker bord, spiser maden, tager af bordet og rydder op, og 
så kom m er endelig det festlige øjeblik: D et er fyraften. N u  kan jeg sætte 
m ig i lænestolen og nyde kaffen, avisen eller en god bog. O g bagefter 
kan jeg jo gøre lige, hvad jeg vil. Ja -  bagefter. Så er det, m an skal til at

106



Endelig fyraften

Om at læse 
og sove

Overgivelsen

leve, at leve for sit eget, for sine egne interesser. N å r jeg har taget et par 
m undfulde af kaffen, tæ nder jeg ceru tten  og slår op i bogen, og begyn
der at læse. D et er en god bog, som interesserer m ig meget. Jeg læser 
e t par linjer, måske en side og opdager så pludseligt, at papiret i bogen 
er blevet jævnt gråt overalt, der er gledet et slør for. Jeg spæ rrer øjnene 
op, og bogstaverne kom m er igen, jeg læser videre. L idt efter giver det 
pludseligt et lille smæld inde i hovedet på mig, inde bag øjnene, øjnene 
åbner sig, og jeg ser papiret og bogstaverne m eget klart, det er, som om 
en fjeder var sprunget om m e bag øjnene, og havde lukket dem  helt op. 
Jeg  er klar over, at de har været lukkede, og at jeg faktisk har sovet et 
øjeblik, men jeg vil ikke sove, jeg vil læse, og jeg læser videre.

T re, fire gange afbrydes m in læsning på den måde, skiftevis med 
smældet af fjederen, og med sløret der sænker sig. U ndertiden sænker 
sløret sig, men jeg kan godt læse videre alligevel. Jeg  læser videre, indtil 
jeg bliver klar over, at det jeg nu læser, er noget andet, end det bogen 
ellers handler om.

Jeg læser videre, skønt jeg egentlig godt ved, at det slet ikke er bo
gen, jeg læser i, m en at sløret er gledet for, og at jeg nu i en slags drøm  
læser videre. Jeg digter videre selv. På den måde går det et stykke tid. 
D er foregår en kamp i mig. D en ene part dig ter videre, den anden siger, 
stop nu med det pjat, luk øjnene op og læs. Bevidstheden sejrer til sidst. 
Jeg åbner øjnene og læser, men kun et øjeblik. Jeg  farer op med et spjæt, 
en voldsom rystelse er gået igennem  mig. D enne gang var det ikke bag 
øjnene, fjederen smækkede, nu var det e t sted nede m idt i ryggen, og 
rykket var så voldsomt, at jeg sparker ud med benene, og det ryster op 
igennem  hele kroppen. Jeg bliver klar over, at jeg har sovet et stykke tid, 
rig tig  sovet. Kaffen er kold, og ceru tten  er gået ud.

Jeg  har heldigvis opdaget en god fidus, så m an ikke taber cerutten, 
selv om  m an falder i søvn. M an skal blot anbringe den imellem pegefin
geren og langefingeren, men det skal være mellem de inderste led helt 
inde ved håndroden, ilden skal vende ud af. N å r den sidder der, bliver 
den siddende fast, selvom fingrene afslappes fuldstændig. N år fingrene 
er afslappede, ligger de tæ t op ad hinanden, og når m an pu tte r en cerut 
ind imellem, opstår der af sig selv et svagt pres, nok til at ceru tten  ikke 
tabes. Jeg  tæ nder ceru tten  igen, drikker den kolde kaffe, giver et spjæt, 
vågner og overgiver mig. Jeg bliver klar over, at det går ikke, jeg kan 
ikke klare det. Jeg må sove. Så lægger jeg ceru tten  fra mig, tager bril
lerne af, pakker m ig ind i slum retæppet. O g sæ tter m ig til at sove. N u  
vil jeg sove. For det meste går det, som det skal, jeg sidder et øjeblik med 
lukkede øjne, så er jeg væk. Jeg sover. Jeg sover længe.
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Luftfoto fra om kring 1950 med Geels Kro i centrum . Den store kro, der i tidens løb havde mange navne, men 
oprindelig hed N y H olte Kro, da den første kro blev anlagt ved Kongevejen om kring 1780. Storhedstiden 
som hotel og udflugtsmål var fra slutningen af 1800-tallet og frem til m idten af 1900-tallet, hvor kro og hotel 
dækkede hele hjørnegrunden ved Øverødvej/Kongevejen. I gården bagved hotellet opførtes i begyndelsen af 
1900-årene en anneksbygning til hotellets personale. Da hotellet efter krigen oplevede vanskelige år blev an
neksbygningen udlejet til boligformål, og her flyttede jeg ind som nygift i 1965. Anneksbygningen er den lave 
langstrakte bygning parallelt med krobygningen mod Øverødvej. Bagved lå også Holte Automobilcentrals 
garageanlæg. (HA)

O m  a t  r e j s e  p å  t o m m e l f i n g e r  f r a  h o l t e  f o r  a t  k o m m e  p å  a r b e j d e .

Erling At tage på stop var m eget alm indeligt i 1960’erne. N æ sten alle biler tog
fortæller en op, hvis man stod i vejsiden og rakte hånden op, reagerede bilisterne

med det samme. D en var næsten sikker hver gang, hvis m an som jeg 
boede næsten 20 km uden for K øbenhavn. M en jeg havde et problem: 
Jeg skulle m øde på arbejde i K øbenhavn de m ørke nattetim er, og så var 
det knapt så let at komme fra H olte til det indre af byen; nærm ere be
stem t Købm agergade. D er var ingen tog og busser i de sene nattetim er, 
og det gjorde det heller ikke lettere, at m ødetidspunktet var tid lig t om 
m orgenen kl.04.00 eller 05.00, så det var fristende at prøve med tom 
m elfingeren, når m an nu havde h ø rt, hvor let det gik for andre med at 
tage på stop.
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I annekset var ind
re tte t 9 lejligheder, 
hvortil horte tre 
fælles toiletter og 
badefaciliteter. 
Indgangen til 
lejlighederne gik 
gennem køkkenet. 
H er er den unge 
husherre ved at 
renovere køkkenin
ventaret, låger og 
skuffer. Foto 1966. 
(privatfoto)

Arbejdsmand 
i Trørød

Anneks- 
bygningen ved 
Ny Holte Kro

D et hele begyndte i februar 1968, hvor jeg var arbejdsm and på 
Brønsbo møbelværk, S taktoften 22 i det forholdsvis nye industrikvarter 
i T rørød . M øbelsalget var af en eller anden g rund  for nedadgående ved 
årsskiftet 1967-68, så det var på tide at finde et mere fast job. Jeg havde 
set, at postvæsenet i aviserne søgte efter unge m ennesker i alderen op 
til 28 år. Kravene var, at ens soldaterpapirer var i orden samt, at m an 
kunne læse og skrive og regne. V i var så en gruppe af de heldige, der 
blev kaldt til samtale; m ødestedet var Købm agergades postkontor. H er 
skulle vi igennem  en teoriundervisning, en gennem gang af love regler 
og paragrafer inden for det kongelige privilegerede postvæsen. D eref
ter blev vi indøvet i sortering  af breve, tøm ning  af postkasser og andet 
forefaldende arbejde. H vorefter vi blev placeret i forskellige arbejdshold. 
T il at begynde med skulle jeg desværre arbejde i postsorteringen på 
Købm agergades Posthus, hvor arbejdstiden i som m erhalvåret var fra kl. 
4 m orgen til kl. 12-13 om  efterm iddagen.

Da det meste arbejde således foregik i nattetim erne, var det svært 
at nå ind med offentlige transportm idler. Jeg  var nygift og boede den
gang i H olte, nærm ere bestem t i et anneks bag N y  H olte K ro. A nnekset 
havde tidligere været anvendt til boliger for kroens personale. Fra vor 
lejebolig var der kun få skridt til den i dagtim erne k raftig t trafikerede 
Kongevej, men her om natten  var der nu ganske fredeligt.

For at være sikker på at nå frem  til tiden gik jeg hjem m efra kl. 02.00 
om natten . I begyndelsen havde jeg jo ikke nogen fornem m else af,
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I foråret 1966 blev vor førstefødte døbt. Dåbsfesten foregik i gården bagved annekset. M in kone H anne 
sidder forrest t.h. og jeg selv med solbriller ses bagved. /  Foto fra gården bagved hotellet og kroen. Vores bar
nevogn, der skimtes t.h. afslører hvem tøjet på tørresnoren tilhører. Tøjet blev vasket i en balje i lejlighedens 
lille køkken. Foto 1966. (privatfotografier)

hvor lang tid det ville tage at nå ind til byen, så det var lidt underlig t at 
gå ned langs bygningerne den første m orgen, hvor alt var stille. Jeg  d re
jede skarpt til venstre ud af passagen til Kongevejen, mens jeg lige fik et 
glim t afly se t fra Brandstrups lam peforretning, hvis udstillingsvinduer 
vendte ud mod Kongevejen. N ogle biler kunne jeg til gengæld ikke få 
øje på, og for den sags skyld var der heller ikke et m enneske at se, så jeg 
fortsatte over vejen. H er tog jeg opstilling  med front over mod indgan
gen til H olte Autom obilcentral på østsiden af vejen. D er var således godt 
udsyn til begge sider af vejen Jeg  ventede et stykke tid og skævede over 
venstre skulder m od bakken op m od Rudersdal for at se, om der måske 
kom en bil, men nej; der skete ingen ting.

Jeg tæ nkte det går aldrig det her, og nervøsiteten begyndte at melde 
sig. D et var jo sådan, at reglerne ved postvæsenet var strenge, det var vi 
blevet indskæ rpet i oplæringsperioden: M an kom bare ikke for sent, der 
skulle gives besked til kontoret uanset om stændighederne. N å, mens jeg 
stod og faldt lidt hen i tanker; så jeg lige pludselig en lille sort bil komme 
langsom t næsten trillende ned imod mig. Forventningen begyndte at 
brede sig i kroppen, endelig, nu skulle det være. Frem  med tom m elfin- 

En bil stopper op geren, og sandelig, bilen kørte  ind til det sted, hvor jeg stod, og selvsik- 
kert tog jeg et skridt ud m od den og gjorde m ig klar til at stige ind. M en 
hånden faldt h u rtig t ned igen. D øren blev ikke åbnet, og ingen stod ud 
af bilen, og jeg m åtte i stedet undrende træde et skridt tilbage og vente.
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D et store kro og hotelanlæg set fra sydvest. Foto fra begyndelsen af 1970’erne fra kort før det hele blev revet 
ned i forbindelse med Holte M idtpunkt-projektet 1974. (HA)

E fter nogen ventetid, skete der pludselig noget. U d af fordøren steg 
en lille ældre dame, som derefter gik søgende, ligesom kontrolleren
de om kring  bilen, for derefter at føre en ko rt samtale med m anden på 
førersædet. Jeg  skulle lige til at gå frem  for at spørge, om  jeg m åtte køre 
med. M en hun  skyndte sig ind i bilen, og pludselig kørte  de igen, direkte 
gennem  lyskrydset på Kongevejen og op ad Geels bakke m od V irum . 
Jeg  stod m åbende tilbage og tæ nkte, hvad foregik der? Jeg  var nu klar 
over, at det gik ikke på den måde her m idt om  natten. Jeg  m åtte længere 
frem  og begyndte derfor at gå mod V irum . M en jeg var ikke helt tryg  
ved situationen, ikke en bil og tiden gik, ville det her overhovedet lykkes?

N å, jeg skulle jo på arbejde og tom m elfingeren skulle jo prøves; det 
m åtte briste eller bære, så jeg skiftevis gik og løb op ad Geels Bakke i 
det håb, at der måske var der stø rre  chancer på den anden side af bakken, 
hvor der både kunne kom m e biler fra Skodsborg og V irum . På vejen op 
ad bakken skævede jeg til de høje træer, der stod og svajede for brisen 
og oppe på toppen dannede træ erne ligesom en allé, hvor der var en 
lysning på him len.

I løb op ad 
Geels Bakke
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Kongevejskrydset set fra Rådhuset. D et var over på det m odsatte hjørne ved Stationsvej, at jeg forsøgte at 
tomle til København. Foto 1968. (HA)

Fra toppen af Geels Bakke gik det lidt lettere at kom m e ned til k ryd
set i V irum , og der var jeg heldig. Lige efter krydset K ongevejen/Frede- 
riksdalsvej kom der en bil med høj fart om  h jørnet og kørte  nu i re tn ing  
mod Lyngby. Jeg  løftede straks hånden, m en tænkte, at han kan da ikke 
nå at stoppe i den fart. M en så hørte  jeg brem serne hvine, og så bilen 
stoppe om kring  50 m  fra hvor jeg stod. H urra , endelig! Jeg løb hen til 
bilen og åbnede forsigtigt døren og så en stor kraftig  m and, der m eget 
utålm odigt ventede på mig. Jeg  spurgte forsigtig om jeg kunne køre 
med. D en store m and så irrite re t på m ig og råbte: “hvorfor fanden tror 
du jeg stoppede”. T rods hans lidt uvenlige toneleje, jublede jeg indvendig. 

Slagteren fra  D et viste sig, at han var slagter og arbejdede inde i K ødbyen og nu var 
Kødbyen på vej ind til jobbet. V i fik en hyggelig sludder på vejen ind til byen;

men da vi kom til GI. Kongevej var han n ød t til at sætte m ig af; han 
skulle videre m od Vesterbro for ikke at kom m e for sent til sit arbejde.
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Endelig opnå
ede jeg den røde 
postuniformsjakke. 
H er er jeg -  forrest 
t.h. - fotograferet 
på Oslobåden i høj 
søgang i slutningen 
af 1970’erne, hvor 
jeg som medlem af 
Københavns Post
sangkor deltog i en 
udflugt til Norge, 
(privatfoto)

Kl. var om kring  3.30, så jeg m åtte have fart på, hvis jeg skulle nå ind til 
posthuset inden kl. 04.00.

Endelig fremme Da jeg forpustet drejede om kring  h jørnet fra Købm agergade ved 
Løvstræde, kunne jeg høre, at der allerede var gang i sorteringen af 
breve. Så det var bare med at komme forbi vagten inde i glasburet ved 
indgangen til postgården. D et gik i fuld spurt ind over gården og frem  
til ankom stafdelingen. D er skulle jeg lige til at fortælle, hvordan jeg 
havde fået m it første stop, men opdagede så vagtm esteren, der stod og 
fjernede elastikker fra brevbundter, som var tø m t ud fra store gule post
sække. H an  kikkede på m ig uden at fortrække en m ine, skævede op til 
u re t på væggen, der viste 04.01, pegede på brevbunken og sagde: “du kan 
gå i gang med små breve”. F ingertu tterne  kom på, fat i en stak breve i den 
venstre hånd og højre fri til at smide brevene op i den store gule reol 
m ed de m ange rum : 52 i alt.

Jeg stod og glædede m ig over, at det var lykkedes med stoppet. Jeg  fik 
senere at vide, at det var den m ørke uniform , der var grunden  til, at jeg 
ikke blev taget op af den første bil. D e troede, jeg var en politibetjent -  
og da jeg ikke gav m ig til kende, havde det ældre ægtepar tæ nkt, at deres 
vogn var godkendt, hvorefter de kørte  videre.
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Den røde 
uniform.

E fter prøvetiden kunne m an blive udnæ vnt til tjenestem and og fik 
så udleveret en rød uniform . D et gjorde det hele lidt lettere, m en det 
med tom m elfingeren var en for usikker rejseform, når m an havde fast 
m ødetid, så en cykel m åtte erhverves. I øv rig t betød den røde uniform  
også, at m an kunne søge et d istrik t som brevbærer, hvor m an m ødte kl.
06.00 og for m it vedkom m ende blev det Lyngby, så transportproblem et 
løste sig af sig selv.
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Kunsten på Nærumgårdskolen
a f  Jørgen Berg.

“Da N æ rum gård
skolen blev taget 
i brug i 1950, lå 
den helt alene ude 
på den bare mark. 
M en efterhånden 
som boligbebyggel
serne om kring den 
voksede op, blev 
den en integreret 
del af lokalmiljøet. 
En skole med m an
ge gode kvaliteter”. 
(H istorisk Arkiv 
for Rudersdal 
Kommune= HA)

Artiklen beskriver opbygningen a f  Nærumgårdskolens kunstsamling i perio
den 1950 -  1991, og rummer korte omtaler a f  omkring halvdelen a f  samlin
gens kunstnere. Det samlede antal kunstnere og deres værker fremgår a f  den 
vedføjede “Fortegnelse over Nærumgårdskolens kunstværker".

Forfatteren til artiklen, Jørgen Berg (f. 1925), var skoleinspektør på Næ
rumgårdskolen i perioden 1964 -  1990 og formand for skolens kunstudvalg 
i samme periode. 1 forbindelse med skoleirs udvidelse i 1910'erne var han ini
tiativtager til etableringen a f  Kælderteatret, som foruden musik- og teater
forestillinger også husede kunst- og fotoudstillinger. Navnet Nærumgårdskolen 
eksisterede fra  byggeåret 1950 til år 1991, hvor skolen ændrede navn til Næ
rum Skole.

Ud over denne artikel har forfatteren blandt andet skrevet tre kunstartik- 
ler i Søllei-ødbogen: “Paul Berg -  Skulptør og smed” (2008), “Mortens M ur” 
(2010) og “Kunstkredsen i det grønne område” (2012)

K u n s t s a m l i n g e n s  l a n g s o m m e  v æ k s t  i 19 5 0 'E R N E

Den nye skole, Nærumgårdskolen, blev i 1950 efter årelange diskussioner 
opført til aflastning af den gamle Nærum Skole fra 1901 i N æ rum  H o 
vedgade. D en flotte nye bygning var helt i pagt med tidens mode med



“Forskønnelses- 
udvalget” 
nedsættes

Udvalgets forslag

røde m ursten i tre  etager, hvide vippevinduer, store lyse klasseværelser, 
rum m elige faglokaler og lyse, brede gange. D et vakte alt sam m en stor 
glæde både hos elever, forældre og lærere.

M en der var en slange i Paradiset! Skolens arkitektur havde fundet 
sit ud tryk  kun få år efter D en anden Verdenskrig, og skolen var også 
in d re tte t til nødhospital. For eksempel var klassedørene uden d ø rtrin , 
og der var m eget hø jt til loftet på gangene, hvilket gav bygningen et stift 
og køligt hospitalspræg. D et varede derfor ikke re t længe, før lærerne 
forsøgte at skabe en mere børnevenlig  atmosfære og rejste ønsket om en 
kunstnerisk udsm ykning af de tom m e og bare vægge. M en hvor skulle 
pengene komme fra? K om m unen agtede bestem t ikke at give penge til 
den slags - skolen havde været dyr nok - og kunstindkøb blev opfattet 
som ren ekstravagance. Altså m åtte lærerne selv tage fat.

For nu at gribe sagen fo rnuftig t an nedsatte læ rerrådet i 1953 et for- 
skønnelsesudvalg med lærerne A rne Ravn og Bent A. Sørensen som 
prim us motorer. Udvalgets opgave blev at varetage kunstudsm ykninger 
af lærerværelset og gangene i pagt med den nye tids ånd. Foreningen 
“K unst i Skolen” med vandreudstillinger, abonnem enter og kunstind
køb var im idlertid endnu re t ukendt i folkeskolen og mere forbeholdt 
gym nasier som for eksempel H olte G ym nasium . D ertil kom den store 
uenighed, der herskede på lærerværelset mellem de “progressive”, de 
“konservative”, og så de mere “tvivlrådige” lærere. D et gav ofte anled
n ing  til voldsomme diskussioner, som for eksempel når udvalget stolt 
udstillede nym odens m alerier på lærerværelset, som de konservative 
fandt “aldeles rædselsfulde”.

Som indledning fastslog forskønnelsesudvalget, at m an burde frem 
sætte krav til kom m unen om bevilling af e t fast årligt beløb til udsmyk
ning  af skolen, men dette ønske blev ikke im ødekom m et de første år, 
og først 5 år senere blæste der lidt m ildere vinde fra rådhuset. Forslaget 
om fattede også ansøgninger til N y  Carlsbergfondet, køb af plakater af 
kunstnerisk og pædagogisk værdi, lån af lokale kunstneres værker og 
udsm ykning af klasserne i et samarbejde mellem lærere og elever. Disse 
foranstaltn inger kostede tilsam m en 500 kr., som ikke fandtes i skolens 
budget. M en i 1954 blev det dog m uligt at erhverve to litografier af Aksel 
Jørgensen og O luf H ø st til en pris af 52 kr. pr. billede med ram m e. De 
må betegnes som N æ rum gårdskolen første egentlige kunstindkøb.

I 1954 foreslog udvalget købet af et prisbelønnet m aleri af den lokale 
kunstner Jørgen A ndersen-N æ rum , men lærerrådet fandt m aleriet for 
dyrt og syntes i øv rig t ikke, “at det med sit dystre motiv hører hjemme på en 
skole” , og vedtog med 19 stem m er mod 9 at afvise forslaget.
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Avisindsamling. 
D et var dengang 
ret almindeligt, at 
skolen organise
rede indsamlinger 
af gamle aviser og 
flasker, som blev 
solgt til gode for
mål. For eksempel 
køb af kunstværker 
eller finansiering af 
ekskursioner. (HA)

U anset dette nederlag fortsatte udvalget ihæ rdigt sin virksom hed og 
foreslog i 1958 at tegne abonnem ent på “Byens Billede”, hvor m an hver 
m åned kunne leje to  værker af nutidige kunstnere for i alt 12.50 kr. Flere 
lærere strittede im od at leje al det m oderne bras, men overgav sig im id
lertid, da kom m unen tilbød at betale dette beløb. Ikke nogen formue, 
men dog en begyndelse. M an var faktisk så småt på vej ud af “fattig 
halvtredserne”, og det er også værd at bemærke, at Louisiana blev åbnet 
i 1958, en begivenhed, der satte sig vide spor i N æ rum .

S C H E R F IG  OG H E E R U P  ER O BRER SC E N E N

I efteråret 1959 arrangerede udvalget på initiativ  af A rne Ravn og Bent 
A. Sørensen en udstilling  af m aleren H en ry  H eerups arbejder, der vakte 
stor begejstring. L æ rerrådet anså det for realistisk at søge om  475 kr. 
fra “Kom ediekassens” overskud til køb af blom sterm aleriet “Solsikke”. 
Da en kreds af forældre bidrog med 112 kr., blev billedet erhvervet til 
skolens eje.

Hans Scherfig U m iddelbart derefter arrangerede udvalget en spændende ophæng-
(1905-1919) n ing af H ans Scherfig-værker. D en fik så hjertelig en m odtagelse fra alle 

sider, at m an opsøgte borgm ester E rik  Ø igaard og opnåede en kom 
m unal bevilling på 3.000 kr. til indkøb af værket “Legende elefanter”.

I å rtie r derefter erhvervede skolen gode m alerier og grafiske arbej
der fra begge kunstnere, som bidrog stæ rkt til en m arkering af skolens
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H ans Scherfig: 
“Legende Elefan
ter”. Oliemaleri. 
100x160 cm. 1956.

E t besøg i 
Asminderød

kunstneriske identitet. D eres værker har siden været udlånt til m angfol
dige udstillinger på kendte museer, og har opnået en stor tiltræ kn ings
kraft. D et kan derfor være nærliggende at se nærm ere på hver af de to 
kunstneres meriter.

I sine unge dage studerede Scherfig zoologi og tegning, og han be
sluttede derefter at blive selvlært kunstm aler. H an  havde den opfattelse, 
at hans billedverden skulle være umiddelbar, let forståelig både for børn  
og voksne og til at betale for alm indelige mennesker.

Som om talt erhvervede skolen i 1959 Scherfigs store oliemaleri 
“Legende elefanter”, vores første repræsentation fra Scherfigs idylli
ske urskovs-univers. M aleriet vakte stor begejstring både hos børn  og 
voksne. D er var dog dem, der så en m odsæ tning mellem denne urskov- 
sidyl og Scherfigs kom m unistiske forfatterskab, men han selv følte ikke 
nogen spaltning. Begge hans udtryksform er hø rte  jorden til, sagde han. 
Allerede året efter købte vi det lidt dunkle værk “Urskoven” med træer, 
sø og skov. Disse to m alerier banede i 1958 vejen i læ rerrådet for Scher
figs tredje maleri “D en hellige H ieronim us”, som helt ubesværet havde 
tilslu tte t sig Scherfigs afrikanske fantasiverden.

I 1964 blev jeg ansat som skoleinspektør på N æ rum gårdskolen 
og sam tidig optaget i kunstudvalget. I 1967 besøgte kunstudvalgets 
medlem m er, Arne Ravn, Bent A. Sørensen og jeg H ans Scherfig i 
hjemmet i Asminderød. Formålet var dels overtagelsen af endnu et elefant-
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H ans Scherfig: 
“Fisk i Akvarium”. 
Litografi. 40x50 
cm. 1968.

maleri - det sidste - og dels en hyggelig afsked mellem Scherfig og Arne 
Ravn, der nu forlod N ærum gårdskolen efter at have været prim us m otor 
i sam arbejdet med H ans Scherfig. K unstudvalget bestod herefter af Bent 
A. Sørensen og undertegnede, somme tider suppleret m ed interesserede 
lærere. Læ rerrådets langstrakte forhandlinger blev herefter reduceret, 
og adm inistrationen af det stigende antal udstillinger og kunstindkøb 
overvejende varetaget af kunstudvalget. Fremover valgte vi at koncentrere

Hans Scherfig: 
’’Ensom Elefant”. 
Oliemaleri. 60x120 
cm. 1967.
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Haits Scherfigs 
mange 
skolen

Henry Heerup 
(1907-1993)

H enry  Heerup: 
“Familieliv”. O lie
maleri. 50x110 cm. 
1982.

os om  Scherfigs litografier og erhvervede følgende; “Fisk i akvarium ”, 
“To kam æleoner i urskoven” og “Ensom  elefant i urskoven”.

I 1972 aftalte lærer Jens B ruhn og Scherfig, at skolen kunne låne 
alle Scherfigs farverige litografier til en udstilling  på skolen. H er kom 
Scherfig selv og fortalte om sine holdninger, bøger, m alerier og beret
tede om  sit m est berøm te værk, “D et forsøm te Forår”. Endvidere deltog 
han et par gange i forfatterserien “D igtere i Kælderen”, hvor han blandt 
andet, gnæggende, fortalte om  kom m unism ens fortræffeligheder. Ved 
flere lejligheder gav han sig tid til at besøge skolen og diskutere sine 
m alerier og bøger med skolens elever. Vi havde stor fornøjelse af om 
gangen med H ans Scherfig - med hans hum or, sarkasme, hjælpsomhed 
og entusiasme, og så selvfølgelig af billederne, der flød i en jævn strøm  
fra hans staffeli.

A llerede fra drengeårene dyrkede H eerup  tegne- og m alekunsten, 
og som voksen blev han  optaget på K unstakadem iet i 1927. H an  skabte 
efterhånden en rigdom  af værker: N aivistiske malerier, tegninger, g ra
fik, skulpturer og ikke m indst hans såkaldte “skraldem odeller” skabt 
af gam m elt skrammel. De fleste skulpturer og m alerier blev til i hans 
gamle tilgroede have i Rødovre. H an  deltog på over 1.000 udstillinger 
og opnåede stor folkeyndest.

Skolen havde tidligere anskaffet maleriet “Solsikke” som begyndelsen
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H enry Heerup: 
M adonna -  “Den 
hellige fami
lie”. Oliemaleri. 
130x122 cm. 1961

En Heerup-sam- til en lille H eerupsam ling, og i 1961 var der igen m ulighed for et nyt 
ling grundlægges kunstindkøb, nem lig H eerups “M adonna-m aleri” -  en ren perle. D et 

blev finansieret ved overskuddet fra en papirindsam ling foretaget til 
dette formål. L æ rerrådet var velvilligt indstillet over for ideen, m en m a
leriet fik dog følgende protokollat med på vejen: “det blev vedtaget at købe 
billedet a f  Madonna, hvis ikke et bedre findes'”. D er blev dog ikke fundet 
noget bedre (!), og m aleriet blev købt af H eerup  for 1.600 kr. Samtidig 
med oliem alerierne udførte H eerup  m ange kategorier af grafiske arbej
der, og skolen erhvervede efterhånden følgende: litografiet “Svanem or”, 
linoleum ssnittet “K irkegårdsornam entik” og serigrafiet “Fuglerede”. 
D esværre lykkedes det aldrig for os at anskaffe en af hans “skralde
m odeller”, eller en af hans stenskulpturer.

Jeg forsøgte i 1980 at få H eerup til at udføre et signeret serigra
fi i så s to rt e t antal, at hver af skolens elever kunne få et med hjem.
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H eerup i sin have.
Allerede i 1934 fik H enry 
H eerup en have i Vanløse 
til sine udendørs arbej
der. Senere fandt han en 
større have i Rødovre 
kaldet “Pladsen”, hvor han 
arbejdede ude i mere end 
50 år. Om sommeren 
malede han og om vinteren 
bearbejdede han sine sten 
med ham m er og mejsel for 
at holde varmen. Sådan var 
hans faste arbejdsrytme i 
alle årene. Haven lignede 
til tider et rent vildnis, og 
i andre perioder “groede” 
der stenskulpturer overalt”. 
(HA)
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Hjemme hos 
Heerup

M A L E D A G E  -  NO GET H ELT N Y T

I 1958 blev der indfø rt et ny t fag, form ning, der skulle udvikle og sti
m ulere børnenes um iddelbare lyst til at udtrykke sig i billeder og ler- 
tøjsfigurer. D et gamle fag tegning  og kraven om  tegning  af tom m e ci
garkasser og udstoppede hæ ttem åger blev nu forladt, og børnenes egen 
kreativitet kom i centrum . Eleverne blev nu m ere frit stillede. I overens
stemmelse med disse nye tanker arrangerede vi 11. decem ber 1968 en 
såkaldt “M aledag”, hvor al undervisning var suspenderet, og eleverne 
arbejdede i værksteder og skabte deres egne billeder, der kunne bidrage 
til skolens udsm ykning.

I 1968 arrangerede vi en 
“M alerdag”, hvor eleverne 
fik frit spil udi den kunst
neriske udfoldelse. Foto fra 
december 1968 (HA)

M en det kunne ikke 
rig tig  lade sig gøre. I 
stedet tilbød han os 
et m indre maleri til
10.000 kr., og sammen 
med lærer Je tte  Berg 
drog jeg ud til H eerups 
værksted i Rødovre for 
at se på m aleriet, inden 
vi købte det. D et stod 
udenfor på jorden, ikke
helt pletfrit, men g o d t -------------------------------------------------------------------
nok: en mand, en kvinde og et barn, signeret og malet i H eerup-stilen 
på en hvid aflang bordplade. H eerup inviterede os indenfor og bød Je t
te Berg plads i den noget pjuskede lænestol, “Prinsestolen”, som prins 
H enrik  engang havde siddet i. H eerup fandt nogle næsten rene glas på 
gulvet, og så blev der drukket lidkøb på handelen. T ilbage på skolen 
vaskede vi forsigtigt maleriet, som nu bar navnet “Familieliv”.
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Maledage.
De tre  drenge har 
travlt med at de
korere de formede 
masker. Drengen i 
m idten har allerede 
ifort sig sin uhyg
gelige forklædning 
og kigger opmærk
somt på drengen til 
højre, som maler et 
øjenparti i masken. 
(HA)

Opgavernes De store elever i 8.-10. klasserne kunne melde sig til et af de tre  værk-
fordeling steder: O liem aleri, stoftryk eller gasbetonfigurer, mens eleverne i 1.-7.

klasse var sam m en med klasselærerne i hjemklassen og selv bestem te, 
hvad de ville benytte dagen til. E n  udsendt m edarbejder fra Berlingske 
Aftenavis opholdt sig på skolen hele dagen og skrev den 8. december 
1968 en levende tekst under titlen  “M aledag i skolen”: “I  drengenes gym 
nastiksal fandt vi et halvt hundrede drenge og piger ved borde, staffelier eller 
simpelthen på gulvet, mens pigerne udførte stoftrykarbejder til husgernings- 
familierne. I kælderen blev der arbejdet med hammer, mejsel og f il  og kreeret 
forskellige gasbeton-skulpturer. Nogle elever skabte fantasifulde farvekompo- 
sitioner på masonitplader, mens andre malede silhuetter a f  hinanden eller a f  
lærerne”. U ndertegnede havde en enkelt kom m entar til aktiviteterne: 
“Pudsigt nok maler de fleste elever abstrakte, psykedeliske billeder, og kun få  
går indfor naturalismen, vi har da ellers hørt kritik nok a f  de abstrakte male
rier, vi har hængende pa skolen, men måske er vi på vej mod nye tider?”

For at vise eleverne en stærk kontrast til vores m oderne kunstneres 
værker havde vi på hovedtrappen arrangeret en ophængning af “trom m e
salskunst” - eller “fidusmaleri”, som det også hed, udlånt af “Bunchs G al
leri” i Holte. D er var kronhjorte ved stille skovsøer, snedækte bjerge med 
en nedgående sol og en tango-dansende spanierinde, alle dybt romantiske
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Jane Muus 
(1919-2007)

Maledage.
H er maler drengene 
abstrakte billeder i gym 
nastiksalen, hvor ribberne 
tjener som staffelier. De 
færdige værker ophænges i 
klasser og på gange.(HA)

am atørm alerier i stærk kontrast til skolens værker af nutidens moderne 
danske kunst. Denne rom antiske “stilart” blev ikke vel modtaget, hver
ken af børn  eller voksne. D et gav anledning til skarp kritik  i Skolebladet, 
som ofte kritiserede kunstudvalget for vores m oderne udstillinger, men 
nu forarget konstaterede: “at nu er Isandelig gået over i den anden grøft”.

D et var en oplevelse for journalisten at se den iver, hvorm ed alle gik 
op i deres arbejde, “og ud over alle lokaler drønede beat-toner - for musik 
til den slags arbejde er da helt naturligt, sagde Jørgen Berg”. “Her er ingen 
sure miner”, skrev Berlingske Aftenavis. Vi sluttede med at arrangere en 
stor udstilling  i K ælderteatret, hvor forældre og venner var indbudt til 
fernisering med sækkepibemusik, korsang og m un tert samvær.

K u n s t n e r e  f r a  19 6 0 É R N E

Jane M uus’ foretrukne m otiver var mennesker, og dem skildrede hun 
nysgerrigt og altid med et varm t glim t i øjet. H u n  var en af de mest 
frem trædende og populære danske grafikere, og hendes værker var højt 
eftertragtede.
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Kunsthandleren 
i Toldbodgade

Albert M ertz 
(1920-1990)

A lbert M ertz: “Blik 
og dåser -  glitter 
og sølv.” Collage 
40x96x14 cm. 1979.

I 1959 erhvervede vi hos kunsthandler Clausen i Toldbodgade hen
des tryk  “D am er ved cafébord” og allerede året efter det m arkante træ 
snit “Præ ster studerer loftet i D et sixtinske kapel”. De afbildede præster 
lægger hovederne så m eget bagover, at det næsten virker faretruende. I 
1974 anskaffede vi “E n kunstner kopierer M ona Lisa”, samt et spænden
de selvportræ t til en fællesmappe, som Aksel Jørgensens elever gav ham  
ved hans 60-års dag. D et er et m esterværk i den danske portræ tkunst.

Hvis m an var på jagt efter spændende kunst, var et besøg hos kunst
handler Viggo Clausen i Toldbodgade altid um agen værd. Somme tider 
lånte vi kunstværker hos ham  til udstilling  på skolen, og til andre tider 
købte vi spændende værker -  gerne de helt avancerede. Clausen havde 
altid fingeren på pulsen og kontakt med de bedste nye kunstnere som 
for eksempel A lbert M ertz, Egon Fischer og i m indre om fang Paul Berg 
og M orten  Nielsen, som i 1960’erne alle førte sig frem på scenen med 
collager og abstrakte kunstværker i metal, som m etider lidt á la R obert 
Jacobsen i Frankrig, og næsten alle i konstant oprør med det trad itio 
nelle kunstbegreb.

“ D e  r a s k e  m e t a l a r b e j d e r e ”

E fter sine studieår på K unstakadem iet 1935-38 kastede A lbert M ertz  sig 
h u rtig t over de nyere kunstarter og var blandt de m est eksperim ente
rende kunstnere herhjemme. I 1975 købte vi hos K unsthandler Clausen 
i Toldbodgade en A lbert M ertz-collage ved navn “M otordjævelen”: E t 
blik-ansigt med stirrende øjne og en legetøjsbil som m und, indram m et 
i en glaskasse, og sam tidig en anden collage med titlen  “Blik og dåser -  
g litter og sølv”. Senere fulgte en indram m et collage med titlen “Brun-
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Egon Fischers abstrakte 
skulpturer gav ofte 
anledning til stor forun
dring: hvad mon det skal 
forestille? T itlen  på denne 
skabning var “Spinkel 
Stankelton”, men det hjalp 
jo ikke meget. Jørgen 
Berg udforskede figuren 
nærmere og kom til den 
konklusion, at navnet 
simpelthen var et udtryk for 
Egon Fischers hang til pud
sigheder. Foto 1965. (HA)

stige m æ nd”, med to  nydelige dam er og en venlig ung  m and, og endelig 
en gouache med titlen “Bedstefar - i en abstrakt udfo rm ning”.

Egon Fischer■ Egon Fischers karriere begyndte i 1961, hvor han arbejdede m eget
(f. 1935) med udklip af jernplader. De blev svejset sam m en til komplicerede figu

rer, ofte bem alet med stærke kulører. H an  var i øvrig t en stor hum orist, 
og der var altid noget underfundig t, både i hans skulpturer og ved hans 
besøg på skolen i 1960’erne.

D en første jernskulptur, vi erhvervede, var en “ternet terningsskulp
tu r” en sortm alet figur med en slange af bemalede m etalstykker hen 
over ryggen - en gave fra kom m unen i 1965. Samme år købte vi også en 
såkaldt “spinkel stankelton” af sortm alet, snoet plade på en fod. Allerede 
året efter fulgte “Relief med kæde” - en abstrakt figur, der vokser ud af 
en guldram m e med en lang kæde afsluttet med en edderkop.

Et eventyr i Så hø rte  vi i en længere årrække ikke en lyd fra Egon Fischer. M en
metal pludselig var han i telefonen og fortalte, at han havde en 3 m høj “bem a

let krydsskulp tur” til salg, så han kunne kom m e på et længere studieop
hold i Italien. Prisen var 34.000 kr., og et så skyhøjt beløb lå sikkert over 
vores rækkevidde, m ente han. M en N y  Carlsbergfondet ville finansiere
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Egon Fischer: 
“Relief med kæde” 
Jern  og oliemaleri. 
50x60x60 cm 
1966
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projektet, hvis han kunne finde et godt sted at placere skulpturen. Hvis 
vi var interesserede, skulle vi bare skrive et brev til fondet, så ville vi 
få skulpturen  som gave, og Egon Fischer ville få alle pengene til sin 
Italiensrejse. O g sådan gik det til -  e t ren t eventyr: Egon fik sin drøm 
merejse, vi fik den originale skulptur, og N y  C arlsbergfondet fik tak.

Paul Berg Paul Berg var uddannet smed, og arbejdede sam tidig herm ed også
(1914 -  1998) )  med jernskulpturer. H an  skabte sine figurer af m etalm aterialer, skrot, 

som han  fandt på sine arbejdspladser. M idt i halvtredserne besøgte han 
nogle gange R obert Jacobsen på hans værksted i Paris. H an  deltog her
hjemme i en del udstillinger og fik også gode anmeldelser. Paul Bergs 
første m odeller var sparebøsser form et som fugle, m en senere gik han 
over til mere avancerede skrot-figurer, ofte med et hum oristisk præg. 
D em  erhvervede vi i perioden 1960-70 en del af, ligesom vi fik tre  i

Paul Berg:
Skulptur ’’Fnug”. 
60x40x50 cm. 1973.
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Morten Nielsens 
mur

Per Arnoldi 
(f. 1941)

M orten Nielsen: 
Fem murfelter i 
C orten stål opført i 
skolegården. H vert 
felt måler 124x250 
cm. 1977.

kategorien “abstraktioner”. Paul Berg besøgte ofte skolen og levede med 
i vores kunstliv.

I 1976 blev der lagt en spændende opgave i hænderne på skolens 
kunstudvalg, da Statens K unstfond og Søllerød K om m une bevilgede 
skolen i alt 140.000 kr. til en “udsm ykningsopgave” i skolens gård. 
Sammen med billedhuggeren M orten  N ielsen stillede vi forslag til, 
at kom positionen skulle bestå af gennem brudte plader i det lysebrune 
C orten-stål indsat i den eksisterende m ur, sam t af en figurgruppe under 
halvtaget. Projektet blev godkendt af Statens K unstfond og kom m u
nens kulturudvalg. G ennem førelsen af det om fattende projekt blev hur
tig t påbegyndt, og processen blev undervejs fu lg t med interesse både 
af voksne og børn. Da den komplicerede m ontering af reliefferne og de 
fem brune C orten-stålplader i m uren var afsluttet, frem stod M ortens 
m ur som et helstøbt kunstværk, der fejredes ved en festlig indvielse med 
m ange deltagere, glade taler og tak  til alle sider.

I 1964 var vi så heldige at m odtage Per Arnoldis m aleri “Stor sort 
maskine ” som gave fra N y  C arlsbergfondet - absolut et spændende ud
tryk  for Arnoldis kreative evner. D et var et af hans komplicerede m ørk- 
tonede “m askinbilleder” fra 1960’erne, hvor han som uddannet lærer 
altid forsøgte at vejlede tilskuerne ad m aleriets krogede veje. Senere ud
n y tte r han Pop-kunstens m uligheder i stram m e, enkle form er og farve- 
stærke motiver, helt forskellige fra “m askinalderens” gådefulde billeder. 
I 1981 arrangerede “Søllerød K unstforen ing” en A rnoldi-udstilling på
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Richardt W inther: 
“C harlotte og M a
rat bag erotikken”. 
Oliemaleri. 60x70 
cm. 1978.

Richard Winther 
(1 9 2 6 -2 0 0 1 )

biblioteket i H olte, som blandt andet viste fire stram t formede stole med 
hans nye stærke farvevalg -  helt forskellig fra m askinbilledets mørke 
toner. Disse stole havde den nystartede kunstforening im idlertid  ikke 
råd til at købe, men på N ærum gårdskolen ville vi gerne have dem og bad 
kom m unens kulturudvalg om  hjælp. M ed rund  hånd bevilgede udvalget 
heldigvis de nødvendige 12.000 kr., og stole-billederne blev hæ ngt op i 
skolebiblioteket i spændende kontrast til Arnoldis gamle maskinbillede.

R ichard W in th e r var evigt eksperim enterende og altid på jagt ef
ter nve udtryksform er. D et første Richard W inter-m aleri erhvervede
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Richard Winther 
- alias Ricardo 
da Nivaa

Mogens
Andersen
(1916-2003)

vi i 1964. D et hed “Sonja H ansen  fra Ism ejeriet” og viste 15 forskellige 
po rtræ tte r af en ung  pige m alet i hvidt og sort på en blå grund. E fter 
W in thers vurdering  var hun m eget køn. H u n  var absolut iøjnefaldende, 
og vi m åtte efterhånden udlåne hende til flere udstillinger, både her
hjemme og i udlandet. Vores næste maleri, “C harlo tte  og M arat bag 
erotikken”, viser R ichard W in thers fascination af nøgne mennesker, 
især kvinder, i en stærk erotisk kontakt. I 1980 erhvervede vi et stort, 
flot silketryk af en klassisk m andsfigur, der blev anbragt over trappen 
ned til kæ lderteatret.

Bent A. Sørensen og jeg besøgte engang R ichard W in th e r i N ivå for 
at aftale en udstilling  af hans værker på skolen. H an  var da travlt beskæf
tiget med en fortæ lling om sine gibsafstøbninger af bildæk i mudder, 
sam tidig med en præsentation af hans små guldalderm alerier - og m eget 
andet. H an  var evigt eksperim enterende og altid på jagt efter nye ud
tryksform er, fuldstændig som A lbert M ertz. V i kørte  omsider hjem til 
N æ rum  lettere forvirrede efter en times m onolog fra den om vandrende 
altm uligm and. M en vi havde en aftale.

Som gave fra grosserer Jorcks Fond erhvervede skolen i 1965 en 
abstrakt kom position af M ogens Andersen. D et glædede os meget, da 
M ogens A ndersen var en af de førende abstrakte kunstnere herhjem m e, 
forfatter til en righoldig kunstlitte ra tu r og blandt andet gæsteprofes
sor på K unstakadem iet i 1970-72. D ertil kom hans virke som et b in
deled mellem franske og danske kunstnere efter hans årelange ophold 
i F rankrig  - både før og efter A nden Verdenskrig. I 1981 ønskede vi at 
arrangere en udstilling af M ogens Andersens værker, og Bent Sørensen 
og jeg besøgte ham  i kunstneren J. F. W illum sens tidligere ateliervilla 
i H ellerup. Vi havde en udbytterig  og fornøjelig samtale med M ogens 
A ndersen både om den abstrakte kunst og hans kunstnerliv i D anm ark 
og Frankrig, og vi fik hans accept af vores ideer. U dstillingen blev ar
rangeret, og M ogens A ndersen kom på besøg og glædede sig over op
hæ ngningen og skolens øvrige kunstværker. V i fik solgt et par af hans 
malerier, men desværre kun til borgm esterkontoret i H olte og til kul
turudvalget. Vi fik in te t til skolen, og penge havde vi ikke. Da jeg afle
verede m alerierne til ham  i villaen i H ellerup, bemærkede han tø rt: “ja, 
De fik så ikke noget til Deres skole, hr. inspektør -  men sådan går det jo 
som m etider”. I stedet sendte jeg en ansøgning til N y Carlsbergfondet, 
som i 1982 resulterede i donationen af M ogens Andersens kraftfulde 
maleri “A bstrakt Kom position” i m ørke slyngede figurer. D et betaler sig 
som m etider at blive ved.
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Seppo M attinen: 
“Dame med hund 
på strand.” Olie
maleri. 50x65 cm. 
1968.

Seppo Mattinen Seppo M attinen  er født i H elsinki og studerede på K unstindustri- 
(f. 1930) skolen dér i 1949-51. H an  blev derefter i 1955-60 optaget på K unstaka

dem iet i K øbenhavn. H ans kunst er præget af oplevelser mellem m en
nesker. Stilen virker naivistisk, m en er helt bevidst og rum m er i denne 
første periode m est sørgm odige ind tryk  fra hverdagen.

I løbet af 1960’erne erhvervede vi hos kunsthandler C lausen i Told
bodgade en sam ling på ikke m indre end fem oliem alerier udført af
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O tto  Olsen: Olie
maleri af lokomo
tiv. 30x37 cm. 1965.

Seppo M attinen . M alerierne afbilder alle sam m en m ennesker i stø rre 
eller m indre indbyrdes kontakt. D e to ældste m alerier fra 1968 er dels 
et harm onisk strandbillede og dels en ung  mand med et bum set ansigt. 
Begge m alerier blev betalt af Søllerød Kom m une. I 1970 købte vi yder
ligere tre  malerier: et med forskræm te m arkarbejdere, et andet med tre 
m odfaldne m ennesker og endelig et strandbillede med en ensom rødhå
re t dame i en sort badedragt med en sort hund i snor.

Otto Olsen O tto  O lsen var æ rke-københavner og autodidakt kunstm aler. H an
(1905-1966) fandt i 1930 erne og årene derefter sine m otiver i byen, ikke m indst 

N yhavn, og blev ofte kaldt “N yhavnsm aleren”. H an  malede kvarterets 
piger, danserinder, po rtræ tte r og naivistiske gengivelser af husfacaderne 
i K øbenhavns gamle bydele. D esuden havde han en stor kærlighed til 
gamle lokomotiver. E t af O tto  O lsen m ange lokomotiver, m alet i sorte - 
grålige toner, fandt sin remise på skolen, ophæ ngt i ensom  m ajestæt ud 
for skolens kontor, til stor fornøjelse for både børn  og voksne.

K urt D et var en stor glæde for os, da vi i 1967 helt uventet fra N y Carls-
Trampedach berg Fondet m odtog et s to rt selvportræ t af den unge velansete Ved- 
(1943-2013) bæk-fødte kunstner K u rt Tram pedach. H an  står på m aleriet i halvfi

gu r med en holdning, der m inder om hans store forbillede Rem brandts 
hyppigt anvendte positur i 1600-tallets nederlandske portræ tkunst.
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Tram pedach havde allerede dengang en stor selvfølelse, og selvportræ t
te t blev efterhånden hans frem herskende motiv. M en m aleriet har ingen 
lighed med Tram pedach eller nogen genkendelig person. For ham  skal 
selvportræ tter snarere ses som sindbilleder, der frem m anes af farven. 
Sidst i 1970’erne forlod han D anm ark  og søgte inspiration både i New  
York, F rankrig  og Spanien, hvor han boede i isolation, og hvor hans 
kunst efterhånden antog helt uforståelige former.

“ E n  s n a k  o m  k u n s t ”  -  M e l l e m  e l e v e r  o g  k u n s t n e r e

I foråret 1970 åbnede vi en udstilling  i skolens forhal og gange med 
værker af den surrealistiske m aler Jens Lauritsen og m etalkunstneren 
Paul Berg. For at im ødekom m e de videbegærlige elevers udtalte ønske 

Kunstnerne om at træffe nogle lyslevende kunstnere, havde vi inviteret kunstnerne
forklarer sig til en debat med eleverne fra 2. real. Spørgelysten var stor, og både m a

leren og jernkunstneren  fik sin sag for. Surrealisten L auritzen m åtte 
forklare m eningen med m otivet på et maleri: “det lignede en rød klud på 
en bøjle -  men var altså en strømpe”, forklarede han spørgeren. Svaret 
gav anledning til g rin  og hovedrysten. Smeden Paul Berg lavede jern
skulpturer, og fortalte, at han var inspireret i sin kunst både af H enry  
H eerup og R obert Jacobsen. F iguren han viste, var en abstraktion med

“Snak om kunst”. 
Den surrealistiske 
maler Jens Laurit
zen præsenterer 
her sit værk “Sol 
på bøjle” for de 
undrende elever 
fra 2. real. “Hvad 
er det egentlig for 
noget, du maler”, 
lød det. K unstne
ren svarede for sig 
efter bedste evne. 
(HA)
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betegnelsen “Fnug”, men en m unter elev hævdede, at den mere lignede 
“en syg edderkop”. M an skiltes dog som gode venner, alle sam m en lidt 
klogere. T il stor glæde donerede begge kunstnere et værk til skolen.

G a n g  i h a l v f j e r s e r n e  -  E t  f o r r y g e n d e  å r t i

I skolebladet N G , februar 1973, kunne m an finde en oversigt over ak ti
viteterne inden for de “kunstneriske om råder” i 1972. D et m est a ttrak 
tive udstillingsom råde var naturligvis hovedtrappen, og her blev da også 
præ senteret flere udstillinger.

I januar tog m alerinden Ena D am  hul på det nye kalenderår med en 
ophæ ngning af i alt 20 malerier, og i fortsæ ttelse herfra fulgte i februar 
et foredrag af H ans Scherfig, som sam tidig præsenterede et udvalg af 
sine litografier. I m arts udstillede m aleren A. W ernebo egne værker, og 
hun blev efterfu lg t i april af m aleren G unnar M ars. N y  Carlsbergfondet 
ansøgte sam tidig om tilladelse til at låne fire gode malerier, vi tidligere 
havde m odtaget som gave af Fondet. De skulle indgå i en forårsudstil
ling, fondet planlagde. Vi sagde naturligvis ja -  hvad ellers? O m  som m e
ren viste m aleren W illiam  Soya en serie malerier, litografier og instal
lationer, og så m ødte D et Kgl. Teater op med en flot H olberg-udstilling 
med 12 tavler med m otiver fra det gamle K øbenhavn og H olberg-fore- 
stillinger gennem  tiderne. Endelig sluttede G unnar M ars i decem ber 
året 1972 med udstilling  af ti egne oliemalerier.

Kælderteateret I april udstillede kunstneren T hom as Friisholm  oliebilleder og
tages i brug i gouacher i det nyindrettede kælderteater, og i forbindelse herm ed ar- 
1971 rangerede han en kunstdiskussion med de ældste elever. H erefter viste

fotografen M ogens Steen Jakobsen en række store fotos, som passede 
fint ind i det m ørke lokale.

I yderm uren under vinduet til lærerværelset blev der om som m eren 
indm uret et cem ent-relief, “E lefanter” udført af P. Jensen, og i årets løb 
fik vi skænket en del arbejder af de udstillende kunstnere.

Som medlem af kunstvalget kunne m an godt gå hen og blive lidt for
pustet over tem poet. N aturligvis tog kunstudvalget in itiativet til m angt 
og m eget, men vi fulgte også det princip, at alle skulle have m ulighed 
for at arrangere en udstilling, hvis de havde en god ide. D et forholdt sig 
derfor sådan, at koncepterne til de talrige aktiviteter ofte blev udtæ nkt 
og realiseret af iderige og aktive kolleger i en god kollektiv ånd.

Johanne Foss Johanne Foss blev uddannet på K unstakadem iet i 1960-1965 og har
(f. 1939) siden arbejdet med malerier, grafik og tegninger. H u n  har rejst m eget

både herhjem m e, i Europa og Afrika, og har udarbejdet intense studier
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En ny
udstillingsgang 
kommer til 
verden

Johanne Foss:
“Bread and Puppett” 
Oliekridt- tegning. 
36x21 cm. 1971.

i grafik og oliemaleri af 
landskaber i de besøgte 
lande. H u n  m odtog 
prisen “Å rets kunst
ner 2008 i Rudersdal 
kom m une”. T ilbage i 
1971 erhvervede vi en 
serie på seks oliekridt- 
tegninger fra Johanne 
Foss, med forskellige 
motiver, som alle ta
ger udgangspunkt i en 
engelsk teatergruppes 
reperto ire med tem aet 
“Bread and P uppet”. 
T egningerne blev 
hæ ngt op på væggen 
ned til K æ lderteatret, 
og der hænger de stadig

“ K u n s t  f o r  s k o l e n ”  -  E n  u d s t i l l i n g  m e d  a u k t i o n

I 1975 havde udstillingsaktiviteterne antaget et omfang, som nødven
diggjorde en udvidelse af udstillingsm ulighederne både for kunstværker 
fra skolens efterhånden store sam ling og for værker fra skolens elever 
og de m ange gæsteudstillere. V i savnede et om råde med gode ophæng- 
nings-faciliteter, spanske vægge, afstemte vægfarver og en velegnet 
belysning. E t udvalg med lærerne G u n n ar M ars, Jørgen  R ahr og Jens 
B ruhn arrangerede derfor udstillingen “K unst for Skolen” på Søllerød 
rådhus i samarbejde med Kjeld Lund, form anden for “K unstkredsen i 
det grønne O m råde”. U dstillingen var åben fra 27. novem ber til 7. de
cem ber 1975. E n  stor kreds af kunstnere havde rundhåndet doneret de 
udstillede værker, som skulle sælges på auktion den 7. decem ber til gavn 
for den ønskede udstillingsgang på N æ rum gårdskolen.

til glæde for de besøgende
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Rådhusudstillin
gen. Udstillingens 
initiativtagere 
G unnar M ars og 
Jørgen Rahr med 
Jørgen Berg i 
m idten glæder sig 
over ferniseringen 
den 2. december, 
hvor udstillingens 
lokaler var 
stuvende fulde.

Udstillingen
åbnes

En pressestorm 
brød løs

K unstkredsens leder Kjeld Lund åbnede udstillingen på rådhuset 
den 27. novem ber og roste initiativtagerne og de m ange bidragydende 
kunstnere. H an  udtrykte det håb, at netop denne udstilling  m åtte få den 
helt store succes, såvel besøgsmæssigt som økonomisk.

I anledning af udstillingen bragte Søllerød T idende den 19. novem 
ber 1975 en artikel a f journalisten Ady R echnitzer med titlen  “N æ - 
rum gårdskolen - et center for kunst”. H u n  udtrykte sin glæde over de 
levendegjorde vægflader på trapper og gange, hvor eleverne færdes i 
et kunstgalleri, der bogstaveligt talt, giver dem  fortrolighed til billed
kunst, før de har læ rt at læse og skrive. Foruden skolens efterhånden 
im ponerende kunstsam ling afholdes der skiftende udstillinger med ak
tuelle kunstværker. Jørgen Berg bekræfter, “at man ikke sådan lige en- 
to-tre kan omdanne en skoles ledige vægarealer til en maleriudstilling... der 
stilles krav om engagement og energi, især hvis man også går og tumler med 
tanken om at gøre skolen til et kulturcenter". Ady R echnitzer sluttede sin 
artikel med følgende kom m entar: “Søllerød kommune viser heldigvis efter
hånden stor forståelse for kunstudvalgets tanker om at gøre skolen til et sted, 
hvor kunsten kan trives”.

I dagene derefter fulgte de store aviser trop: Berlingske Tidende 
skrev “Kunstnere forærer værker til skole... Nærumgårdskolen har fået for ca.
30.000 kroner kunst, og salget heraf skal skaffe bedre udstillingsfaciliteter 
I Politiken oplyste “Spanko”, at “dramatiklærer Rahr og musiklærer Gun
nar Mars har bestemt, at kunst skal der til. Men de har også fundet ud af, at 
uden penge er der meget lidt, der duer. ..men dem skaffer de med en udstilling
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En digteraften

Hvordan gik 
det så med 
Kunstgangen?

på rådhuset”. Ekstrabladets “Brobrille” havde også fået en indbydelse og 
kiggede ind på skolen: “hvor det vrimlede med kunst på alle vægge... der var 
repræsenteret den ypperste danske nutidskunst

M idt i denne “pressestorm ” blev der den 5. decem ber afholdt en dig
teraften på skolens lærerværelse. Johannes M øllehave fortalte om sin 
gode ven digteren Benny A ndersens forfatterskab og Benny kvitterede 
med en musikalsk præsentation af sin nys udkom ne bog om  Svantes 
Viser. Også her deltog forfatteren H ans Scherfig, der præsenterede sin 
rom an Frydenholm . D e fornøjede tilhø rere  gik glade hjem  med følelsen 
af en forening af litteratur, m usik og billedkunst.

A uktionen på rådhuset gik lang t over forventning, og vi fik endnu 
en fin omtale i Søllerød T idende den 7. december: “Auktionen gav 16.000 
kr. - og initiativtagerne Gunnar Mars, Jørgen Rahr, Jens Bruhn og Jørgen 
Berg har haft ære og nytte a f  deres udstilling. Det er gode penge til etablering 
a f  en udstillingsgang på Nærumgårdskolen, og dertil kommer, at skolen har 
fået mange nyttige kontakter til de lokale kunstnere”.

De 16.000 auktions-kroner hjalp os til at få ind re tte t et godt ud
stillingslokale. M en det interessante var naturligvis også karakteren af 
de kom m ende udstillinger. V i arrangerede i kunstgangen m indre ud
stillinger af anerkendte kunstnere, men gav også plads til nye, ekspe
rim enterende kunstnere, der gik deres helt egne veje med uortodokse 
arrangem enter -  som m etider “helt ude i ham pen”. D et gav natu rlig t nok 
anledning til en del livlige debatter og som m etider til en mere restrik tiv  
holdning fra kunstud
valgets side. Brugen af 
K unstgangen ebbede 
ud i løbet af de næste 
7-8 år, hvor flere af 
ildsjælene fandt andre 
jagtmarker. M en vi 
havde stadig hoved
trappen og forhallen i 
brug.

I det nyindrettede m ørke
kammer arbejder en af 
eleverne med fremkaldelsen 
af et portræ tfoto fra foto
udstillingen.
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W illiam  Skotte 
Olsen: “Rygeren”. 
Oliemaleri 74x60 
cm. 1972.

Fotoudstillingen 
“Søllerød -  netop

Sam m en med m useum sinspektør N ina  Fabricius og stadsbiblio
tekar Annalise Børresen tog  vi i efteråret 1976 initiativet til en foto
udstilling  arrangeret af skolernes hold i valgfaget foto. Vi henvendte 
os til fotolærerne og stillede forslag om, at de elever, der havde valgt 
undervisning i foto i 7.-8. klasse, anvendte tim erne i efteråret til foto
grafering af forskellige lokaliteter i kom m unen. D er blev udarbejdet en 
sam ling emner, som eleverne kunne vælge imellem, såsom “Fiskerne 
i Vedbæk”, “Idræ tsanlæggene” og “Særlige bygninger”. U dstillingen 
fik navnet “Søllerød - netop nu”. Eleverne syntes om ideen, valgte hver 
sit emne -  og gik straks i gang med at fotografere ru n d t i kom m unen
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William Skotte- 
Olsen (1945- 
2005)

Herold G. Kristen
sen: “Fra Nakke 
H age” Oliemaleri. 
40x50 cm. 1980.

efteråret igennem . O m  vinteren brugte de så tim erne til fremkaldelse, 
kopiering, beskæringer og andet nødvendigt fotoarbejde. D e nød det
-  og lærte meget. O m  foråret kunne vi åbne en udstilling på rådhuset 
med et udvalg af de bedste fotos fra den store sam ling elevfotografier. 
U dstillingen fik en god om tale i Søllerød N y t, og da den var taget ned, 
blev alle fotos fra hele operationen i m arken, både negativer og positiver, 
afleveret til Byhistorisk Arkiv for Søllerød K om m une (i dag H istorisk  
arkiv for Rudersdal Kom m une) til gavn for frem tidens lokalhistorikere.

M aleren W illiam  Skotte-O lsen havde rockm usikken som inspira
tion. H ans m alemåde var spontan, farverne lyse og klare, og det tilbage
vendende m otiv var m ennesket og ansigtet. I 1970’erne og 80’erne viser 
hans m alerier næsten vægtløse figurer i drøm m elandskaber med tårne, 
huse og røg, og det var netop et sådan fascinerende maleri, vi fik for
ærende af N y  Carlsbergfondet i 1982. D et bar navnet “Rygeren”, hvilket 
dels udsprang af selve m otivet og dels af hans alm indelig kendte forbrug 
af tidens nye udbredte rusm iddel, hash. M aleriet vakte opsigt på skolen, 
både blandt børn  og voksne, til dels på g rund  af hans ulovlige rygevaner.
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Jens Peter Helge 
Hansen: “Skov- 
parti”. Oliemaleri 
74x78 cm. 1986.

Herold G. 
Kristensen 
(f. 1931)

N a t u r m a l e r n e

E t fælles træ k for denne gruppe kunstnere er deres dybe engagem ent 
i naturens m angfoldighed: dens stem ninger, farver og lys, tam m e og 
vilde dyr, landskaber og skove. K unstnerne føler sig fascineret af hele 
denne naturverden og bruger, hver på deres måde, al deres energi på ud
forskningen heraf i jagten på m otiver for deres kunstneriske udfoldelse.

H erold K ristensen voksede op på landet, og naturens skilten, dens 
stem ninger, farver og lys blev hans inspirationskilde. H ans m alerier er 
tit abstraktioner i lyriske farvetoner med et lidt drøm m ende skær. Vores 
kontakt med denne sympatiske kunstner blev skabt på en udstilling  i 
1980 på “D en Frie” hvor hans lyriske naturbilleder betog os. Vi kon
taktede ham , og i løbet af kort tid havde vi arrangeret en udstilling på 
skolens lærerværelse. U dstillingens perle var det store m aleri “H egn”, et 
lyrisk m arkbillede i grønne toner. H erold fortalte os, at som dreng lagde 
han sig tit ned i græsset på vej hjem fra skole, kiggede ud imellem alle 
stråene og kom i en helt salig stem ning. Foruden dette maleri erhver-
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Uffe Christoffersen: “T iger”. Akvarel 60x40 cm. 1986.
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H ans Chr. Rylander: 
“Deres indviklede Skin- 
virkelighed” Litografi. 
70x55 cm. 1987

vede vi to m indre billeder. D et ene hed “T ræ ets bark.” og afbildede et 
dystert tjørnehegn i m ørke farver, og det andet “Fra N akke H age” syd 
for Rørvig.

Jens Peter Jens Peter H elge H ansen var fra barnsben dybt interesseret i dyr og
Helge Hansen planter. H an  færdes dagligt i skovene og studerer dyrenes og insekternes 
(f. 1943) form er og farver. H ans m otiver er i de første årtie r ofte et mylder af

fisk, fugle, frøer, firben og andet kryb, som selv Scherfig m åtte glæde sig 
over. Fra o. 1990 forenkledes hans motiver, og farverne skærpedes. H an  
m aler ofte skovpartier i store flader med rene, stærkere farver.

V i erhvervede tre m alerier af Jens Peter H elge H ansen  fra årene 
1983-86. D et første kaldes “A bstrakt kom position” og er et rig tig t bør- 
nebillede med lyse venlige farver og godt at gå på opdagelse i, hvis m an 
vil finde mystiske dyr. N ogle findes let: en hund, en h jort og en fisk, men 
andre er små ugenkendelige væsener. D e to  øvrige m alerier er skovpar
tier, begge i lyse klare flader. D et ene er et abstrakt m otiv med billedfor
løb som søjler med en gran i m idten, og det andet er et skovparti med en 
rovfugl m idt i m aleriet.
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Uffe 1 1986 udstillede vi en samling af Uffe Christoffersens malerier og akva-
Christoffersen reller i skolens forhal, og den vakte megen opmærksomhed -  både blandt 
(f. 1941) børn og voksne. Uffe Christoffersen er mest kendt for sine farverige frem

stillinger af vilde dyr, ulve og tigre. D er er noget farligt over dyrene, og 
man bliver måske lidt bange for dem - men føler sig alligevel tiltrukket. 
Uffe Christoffersens optagethed af selve farverne (pulveret) får ham til at 
opsøge dem i deres rå tilstand og bringe farveprøverne med hjem til ate
lieret, hvor de bliver analyseret og prøvet i hans arbejde. Kunstudvalget fik 
den særlige fornøjelse at aflægge besøg i Uffe Christoffersens atelier inde 
i København. H er overværede vi, hvordan de vilde dyr blev formet og så 
at sige kom til live på staffeliet. Interessant var også fremvisningen af en 
stor reol med kunstnerens egne farvepulvere i prøveglas, som han med stor 
entusiasme præsenterede for os.

Hans Chr. 1 1989 fik vi ikke m indre end tre værker af H ans Chr. Rylander, skolens
Rylander eneste ægte surrealist. D et største maleri har titlen “I m in mørke himmel
(f. 1939) var en enkelt vibe blandt engle”. Kompositionen består af en opstilling med

tre menneskehoveder over hinanden og tre par vinger indimellem. I højre 
hjørne flyver en vibe. Foruden denne “himmelflugt” fik vi en radering med 
titlen “E t arrangeret møde” med 5-6 fritsvævende menneskehoveder, et 
menneskelegeme, en hest og en røget sild. O g endnu et litografi med titlen. 
“Deres indviklede skinvirkelighed”. D et viser en mandsbuste, et kvindeho
ved og derover forskellige fritsvævende figurer. Alle tre billeder er absolut 
spændende malerier, og som der står i Weilbachs Kunstnerleksikon: “ Vær
kerne har mange tolkningsmuligheder, men titlerne gør dem ikke mere entydige

Dea Trier-M ørch: V i n t e r b ø r n  
M otiver fra føde- .
gangen. Linoliums- Dea T rier-M ørch  blev uddannet på kunstakadem iet i K øbenhavn
snit. 24x15 cm. 1975. 1958-64 og besøgte senere fem kunstakadem ier i Ø steuropa. H u n  var

145



Dea Trier- 
Mørch (1941- 
2001)

Tingatinga - 
kunsten fra  
Afrika

både grafiker og forfatter og havde et sto rt socialt forfatterskab bag sig. 
M est kendt blev rom anen “V in terbørn”, baseret på hendes personlige 
erfaringer fra fødeafdelingen på Rigshospitalet i 1975. Bogen blev film a
tiseret og tildelt “Sølvbjørnen” på filmfestivalen i Berlin i 1979.

På initiativ af lærer K aren M athiesen aflagde vi i 1985 besøg i 
Dea T rier-M ørchs spændende atelierlejlighed i “K artoffelræ kkerne” 
på Ø sterbro, hvor Dea forærede os 9 linoleum ssnit med m otiver fra 
V in terbørn  til en udstilling. De havde i forvejen været land og rige 
ru n d t -  og nu endte de altså i N æ rum . M en ikke nok med det. K ort efter 
m odtog vi en slidt trækasse med ikke m indre end 73 af hendes originale 
linoleum ssnit fra perioden 1968 -  1982 D enne rundhåndede gave fra 
Dea Trier-M ørch betød et væsentligt tilskud til skolens grafiske samling.

To F R E M M E D E  F U G L E  I  N æ R U M

Skolens formål med afholdelsen af de m ange udstillinger og kunstind
køb var ganske enkelt at give elever og lærere m ulighed for at få kend
skab til nutidige, danske kunstnere og deres værker. D enne definition 
var ikke form elt vedtaget -  m en sådan var praksis. D er blev im idlertid 
ikke hævet et øjenbryn, da vi gjorde undtagelser fra denne praksis i to 
tilfælde ved at udstille værker af “ulovlige” kunstnere. For det første var 
den afrikanske kunstner Eduardo T ingatinga født og bosiddende i D ar 
es Salaam, absolut ikke dansk. For det andet kunne den tysk-franske 
grafiker J. M . Preisler måske betragtes som dansk efter halvtreds år i 
K øbenhavn - m en da han var død allerede i år 1794, kan han absolut 
ikke betegnes som nutidig.

Forfatteren M erete Teisen henledte vores opm ærksom hed på m ale
ren E duardo Saidi T ingatinga, som boede i D ar es Salaam i Tanzania, 
hvor han lavede m alerier på m asonitplader og ved siden af underviste 
elever i m aleteknik. H an  fandt iøjnefaldende afrikanske m otiver og m a
lede billeder i stærke farver fra små dåser cykellak og solgte igennem  
årene m eget af sin kunst. I 1972 planlagde Tanzanias N ationalm useum  
i D ar es Salam en retrospektiv udstilling med ham, m en T ingatinga 
kom im idlertid  ikke til ferniseringen. H an  var død kort forinden, dræbt 
ved et vådeskud.

1 1974 arrangerede vi på kunstgangen en udstilling af Eduardo T inga- 
tingas elevers arbejder, som både børn  og voksne betragtede med stor 
fornøjelse. M aleren Richard W inther, som var på besøg, brummede: 
“tjae, det er ikke kunst, det er heller ikke folklore ...så  egentlig er det vel ingen
ting”. M en vi var nu ikke helt enige. M alerierne virkede absolut seriøse, og
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M andu Adeus: 
“Heksedoktor”. 
Cykellak på M aso- 
nit. 61x61 cm. 1975.

Johan Martin

Preisler
(1115-1794)

malet i en stil vi benævnte eksotisk Naivisme. Vi købte to heksedoktor- 
portræ tter, og det mere jordbundne “K ornet males”. D er var også både 
lærere og forældre, som erhvervede nogle af de afrikanske malerier.

Fra T ingatingas afrikanske naivisme til den tyskfødte kobberstik
ker Johan  M artin  Preislers kongeportræ tter er der unæ gtelig et spring. 
M en om  ikke andet viser det vor skoles alsidige kunstneriske interesser. 
Preisler var født i N ürnberg  i 1715 og rejste i 1739 til Paris, hvor han 
h u rtig t blev anerkendt som en af Frankrigs store portræ tkunstnere . T il 
alt held lykkedes det i 1744 den danske gesandt i Paris, senere udenrigs
m inister J. H . E. B ernstorff at få Preisler til rejse til K øbenhavn, hvor 
han kort efter ankom sten blev udnæ vnt til H of-kobberstikker og senere 
efter K unstakadem iets grundlæggelse i 1754 til professor på Akadem iet 
for de skønne kunstner. I D anm ark fik han m ange betydningsfulde op
gaver, han er især kendt for sit frem ragende kobberstik af Frederik 5.s 
ry ttersta tue  på A m alienborg Slotsplads k reeret af franskm anden Saly.
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Preisler i Nærum

Kobberstik med portræ t af 
kong Frederik den Femte 
stukket af C. M. Preisler 
efter maleri af hofmaleren 
C. G. Pilo. Ca. 1770.

M ere rutinepræ get er hans po rtræ tte r af danske konger fra K ong H ans 
til C hristian  den 7. udfø rt til et bogværk om “De danske kongers h i
storie”, der udkom  1769-1777. K obberstikkene betragtes af fagfolk som 
middelmådige, og de er muligvis udfø rt af nogle af Preislers m ange ele
ver på Akademiet.

I 1989 kom overlærer Jens B ruhn på sporet af tre  Preislerstik fore
stillende kongerne: Frederik 4., C hristian  6. og Frederik 5. D et væk
kede vores historiske interesse på skolen i N æ rum , og de blev indkøbt 
uden de store sværdslag. H erefter fulgte senere besøg hos byens kunst
antikvariater, og det lykkedes efterhånden at erhverve yderlige otte 
kongeportræ tter, heriblandt både C hristian  2. og C hristian  4. samt 
p o rtræ tte r af fire dronninger. H ele denne suite af m onarker blev hæ ngt 
op indram m et på skolens m urstensvæg til oplysning og glæde for elever 
og voksne med respekt for D anm arkshistoriens kronede hoveder.

t'KIORIK ,«■* rF.'VTF.
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D e  RU N D H Å N D ED E SPONSORER

De kommunale 
bevillinger

Borgmester 
Erik Øigaard 
var en kultiveret 
kunstelsker, der 
støttede skolens 
mange initiativer 
på kunstom rådet. 
Foto ca. 1970. 
(HA)

N år skolen så sig i stand til at etablere en betydelig kunstsam ling, skyl
des det i første række sponsorernes trofaste økonomiske stø tte  igennem  
fire årtier. U den deres velvilje havde sam lingen næppe set dagens lys, og 
vi er dem stor tak skyldig.

N atu rlig t nok rettede skolen i slutningen af 1950’erne sine første an
søgninger til Søllerød K om m une. D e drejede sig om køb af i alt fire 
kunstværker af de to betydningsfulde kunstnere H en ry  H eerup  og 
H ans Scherfig. D a ansøgningerne var im ødekom m et og m alerierne 
hæ ngt op, åbnedes vejen for frem tidige erhvervelser og udstillinger. 
O ptim ism en bredte sig. K om m unens velvilje over for kunstindkøbene 
skyldtes i første række den ku ltu relt interesserede borgm ester E rik  Ø i
gaard, som var m edlem  af det kom m unale kulturudvalg. H an  aflagde 
nogle gange besøg på skolen for at vurdere ønskede kunstværker, og en 
som m erm orgen i 1969 viste jeg ham  for eksempel et ønsket m aleri af 
Seppo M attinen: “Em sig ung  m and”. Borgm esteren iag ttog  m aleriet i 
en kort stund, hvorefter han udmeldte: “Det er i orden hr. skoleinspektør, 
ansøgningen er imødekommet, god morgen hr. skoleinspektør”. I 1974 forlod

149



W erner Ruff var 
født og opvokset 
i kommunen, og 
som formand for 
Bikuben i Lyngbys 
Fond var han med 
til at bevilige 
penge til ku ltu r
arbejdet i Søllerød. 
Foto ca. 1980. 
(HA)

Bikubens Fond

Ny
Carlsbergfondet

E rik  Ø igaard kom m unalbesty
relsen, og andre folk kom til i 
K ulturforvaltningen. I 1976 
bevilgede Statens K unstfond 
og kom m unen som tidligere 
fortalt i alt 140.000 kr. til op
førelse af M ortens M ur - den 
største sponsorering, vi opleve
de. I de kommende år blev vore 
ansøgninger behandlet af H an 
ne H øegh fra De konservative, 
som var form and for Biblio- 
teksudvalget. Bl.a. de kom m u
nale bevillinger var halvdelen 
af de 30.000 kr., som H ans Chr. 
Rylanders surrealistiske maleri 
“I m in m ørke h im m el...” ko
stede i 1988.

D en anden halvdel af de
30.000 kr. til Rylanders maleri 
blev skænket af Bikubens Fond. 

I spidsen for denne fond stod ingeniør W erner R uff fra GI. Holte. H ans 
udstrakte kulturin teresser om fattede også billedkunsten og dens place
ringer i offentlige bygninger. Fonden skænkede os endvidere Uffe C hri- 
stoffersens store maleri “Blå drage” - også et dyrt maleri, mens det var 
Grosserer Jorck og hustrus fond, der i 1965 gav os m ulighed for at erhverve 
et sto rt maleri a f M ogens Andersen.

E t særligt spændende bekendtskab var N y  C arlsbergfondet form and 
Jørgen  Sthyr, som besad chefstillingen i perioden 1961-1975. H ans 
kunstviden var betydelig og hans adm inistrative evner ligeledes. Som 
leder var han afholdt og respekteret både i Fondet og den omgivende 
kreds af kunstnere - og det var han  også på N æ rum gårdskolen. H an  var 
den første universitetsuddannede kunsthistoriker, der donerede kunst 
til os. I de første år deponerede han kunstværker hos os i nogle år -  
hvorefter vi fik dem forærende. Senere fik vi dem med det samme. Lige 
som borgm ester Ø igaard besøgte han af og til skolen for at give gode 
råd, og denne rådgivning var norm alt re t problem fri, men der var dog 
en undtagelse. En dag aflagde Sthyr et lynvisit på kontoret, hvor jeg ikke 
var til stede, og dagen efter skrev han, at han havde noteret sig, at et 
af fondets donerede m alerier var ophæ ngt på inspektørens kontor! D et
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Et besøg i 
kunstens højborg

Morten Nielsens 
bud 1976

var helt i m odstrid med Fondets regler, hvorefter kostbare m alerier ikke 
skulle pryde chefens kontor, m en udstilles, hvor de ses af flest mulige 
personer -  ikke m indst born! D et var lidt p in lig t - men rig tig t set. Jeg 
undskyldte og rettede m ig derefter altid efter denne gode regel.

Jørgen  Sthyr tråd te tilbage fra chefstillingen i 1975, og vi var spændt 
på, hvem der blev hans afløser? D er skulle gå nogle år, før vi fandt ud af 
det. D e t var derfor ikke uden en vis ærefrygt, at Bent Sørensen og jeg 
trådte ind i N y  Carlsbergfondets kontorer en dag i 1981 efter aftale med 
den nye form and, Torben H olck Colding. Vi vidste, at han var ekspert 
i m iniaturem aleri, m en vidste han noget om  nutidig dansk malerkunst? 
Vi blev im idlertid særdeles godt m odtaget på kontoret og fortalte om 
vores aktiviteter og planer i N æ rum gårdskolen og viste ham  to fotoal
bum m er med hele skolens kunstsam ling. D et sidste interesserede især 
Torben Flolck Colding, og han  gennem gik om hyggeligt album m erne
- side efter side - og dem onstrerede h u rtig t en ganske anselig viden om 
dansk kunst! H an  om talte rosende vores kunstsam ling og inviterede os 
derefter med op i arkivet, hvor vi fik lejlighed til at vælge værker af ikke 
m indre end tre danske anerkendte kunstnere, nem lig et godt, abstrakt 
oliemaleri i dæmpede oliven/gule farver udfø rt i 1971 af Ejler Bille samt 
tre  litografier af Poul Janus Ipsen og to farve-serigrafier af R ichard 
M ortensen. V i takkede henryk t form anden og kørte  særdeles fornøjede 
hjem med dette spændende supplem ent til skolens kunstsam ling.

H v a d  s k a l  v i  m e d  k u n s t e n ?

D et var spørgsm ålet, som to elever fra 9. kl., A nne M arie og K aren, 
stillede billedhuggeren M orten  N ielsen i et interview  på hans atelier i 
Ø verød. H an  svarede: “Det kommer jo  an på, hvilken kunst man har på den 
skole. For da jeg gik i skole, havde vi også kunst på væggene, men det var altså 
kongerækken og historiske billeder a f  Carl Bloch -  i reproduktion. Men jeg tror, 
at hvis man ønsker, at mennesker skal opleve mere end lige det merkantile, så 
må man også have noget ægte kunst med ind i billedet, og det skal man helst se 
på, fra  man er temmelig lille, for det kan blive en del a f  ens tilværelse, ikke? 
I virkeligheden er der jo  ikke nogen mennesker; der trives uden oplevelser, og 
så må man også lære, hvordan man oplever. Det er vel egentlig noget a f  det 
væsentligste i livet. Jeg tror, at det er meget vigtigt, at man har kunst i skolen".

Interview et i N ærum gårdskolens årsskrift 1976 med M orten  N ielsen 
om kunstens betydning i skolen fik den 20. maj 2014 - post festum  - et 
visionært lø ft i landets største avis: Politiken. E t interview  med den læ
reruddannede kulturm inister, M arianne Jelved, bar overskriften: “Hvad
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Gitte Thurøe-H ansen, elev i niende klasse, udførte dette betagende linoleumssnit som 
et trin  på sin spændende udvikling ad grafikkens veje. Linoleumsnit 1971.



Kultur
ministerens bud 
2014

Sammenlægnin
gen med Rund- 
forbiskolen

skal børn  med kunst og kultu r?” Ifølge ku lturm inisteren  bør alle børn  
have adgang til disse begreber. M ens nogle børn  har forældre, der giver 
deres børn  kunstneriske oplevelser, har andre det im idlertid  ikke, og 
de har desværre heller ikke lige adgang til biblioteker og kunstm useer. 
D erfor er det v igtigt, at alle børn  tid lig t får adgang til ku lturen , blandt 
andet gennem  offentlige kulturtjenester. “Kunsten gør noget ved os, og det 
er noget, som alle børn skal opleve ... forståelsen a f  kunst og kultur svarer til 
at lære et særligt sprog" forklarer Marianne Jelved og fortsætter “vi har pligt 
til at sikre børn den almene dannelse, som. kunst giver, og vi skal derfor også 
give dem adgang til kunst og kultur i skolen E t af M arianne Jelveds m ange 
forslag er en såkaldt “ku ltu rkuffert”, som skal uddeles i sæt til hele klas
ser i skolen, hvor børnene præsenteres for en god film, en god bog og et 
godt kunstværk.

D et var netop tanker som disse, der lå bag N ærum gårdskolens 
mange tiltag  på kulturom rådet: m orgensam linger, skabende dram atik, 
maledage, kunstdebatter og udstillinger, og både lærere og eleverne tr i
vedes ved dette supplem ent til den klassiske undervisning.

K u n s t v e r d e n e n  p å  N æ r u m g å r d s k o l e n

I 1991 blev N æ rum gårdskolen sam m enlagt med Rundforbiskolen, d.v.s. 
at Rundforbiskolen blev nedlagt og en del elever blev overført til vor 
skole, der nu som den eneste kom m unale skole i N æ rum  blev om døbt til 
N æ rum  Skole. Forandringerne gav m ig anledning til en del spekulatio
ner både om  skolens frem tid, og om den gode tid med opbygningen af 
skolens kunstsam ling -  m it hjertensbarn. Flvordan var det nu, den kom 
til verden? At det overhovedet var lykkedes at skabe en så om fattende 
kunstsam ling på skolen igennem  årene, skyldtes en kom bination af lyk
kelige omstændigheder. D en økonomiske højkonjunktur, der satte ind i 
slutningen 1950’erne, gav kom m unen m uligheder for øgede udgifter til 
kulturelle form ål herunder kunstindkøb, hvilket vi nød  stor glæde af. 
D et sam m e var forholdet for de store fonde, ikke m indst N y  Carlsberg- 
fondet, der igennem  årene ydede betydelige donationer. D et lykkedes 
os også i en periode at få Skolenævnets tilladelse til at hæve om kring
10.000 kr. årligt til kunstindkøb fra skolens inventarkonto.

Hele perioden var kendetegnet af en blom strende kunstnerisk udvik
ling, og vi afholdt serier af kunstudstillinger, som ofte fik en meget po
sitiv omtale både i de større aviser og lokalaviserne. D ette resulterede i 
mange spændende indkøb. K ort fortalt kunne vi glæde os over følgende 
kunsterhvervelser: I 1950’erne i alt 12 værker, i 1960’erne 32 værker, i
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Kunstsamlin
gen på skolen i 
Nærum

En frem tid  
for kunsten på 
skolen?

1970’erne 55 værker og i 1980’erne i alt ca. 60 værker. D e var frem stillet af 
højst forskellige materialer: blankt stål, rustent Cortenstål, oliemalerier 
og papirtryk, træ, glas, ler og forskellige stoffer. Skolens trapper, gange 
og klasseværelser blev udsmykket med disse erhvervelser af nyere dansk 
kunst, som gav anledning til mange diskussioner imellem voksne og børn. 
Forældrene påskønnede i høj grad skolens aktiviteter, børnenes kunstin
teresse steg, og deres kunstforståelse fulgte efter. For de fleste lærere var 
1960’erne og 70’erne levende og spændende år, og m ange af dem deltog 
aktivt i etableringen af kunstudstillingerne og den tilhørende festivitas. 
D et skabte spændende indslag i skolelivet. D ertil skal tilføjes, at foruden 
udstillingerne præsenteredes en smuk buket af kulturelle aktiviteter som 
musik, sang, dram atik, optræden og meget mere, og skolen blev således et 
sandt Eldorado for kunstens venner og udøvere.

M ine erfaringer og oplevelser i datidens kunstverden var således helt 
igennem  positive, her hvor jeg selv lod m ig pensionere efter 26 års tjene
ste i N æ rum . H vordan skolens kulturelle frem tid nu ville forme sig efter 
sam m enlægningen i 1991, stod dog hen i det uvisse. V i kunne kun gætte 
og håbe, for frem tiden er det som bekendt vanskeligt at spå om! D es
værre må m an her i skrivende stund i begyndelsen af 2014 konstatere, at 
interessen for de kunstsam linger, vi opbyggede i de gode 30-40 år før 
årtusindskiftet, ikke længere er til stede. D er er hverken ressourcer til 
vedligehold af kunsten, udstillinger, endsige kunstindkøb. It-teknologi- 
en synes i nogen grad har afløst den kunstneriske kreativitet, m en vor 
tid er blevet fattigere af den grund.

k i l d e m a t e r i a l e :

Kunstværkerne fra Nærumgårdskolens arkiv, kan findes på 
www.rudersdal.dk/kunst. Rudersdal kommunes nyere kunstsamling. 
N ærum  skoles arkiv. Materiale nr. 358- 605 og nr. 1081-1115. 
Nærumgårdskolens arkiv nr. 1993/95-32 kasser findes i Historisk 
arkiv for Rudersdal kommune i Nærum.
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L i t t e r a t u r :

Weilbachs Kunstnerleksikon. Argangl995.
I de 14 bind findes metodiske kunsthistoriske biografier af samtlige 
kunstnere, der er omtalt i artiklen. (Kan lånes på bibliotekerne i 
Holte og Birkerod).
Fogtdals Kunstleksikon. Årgang 1988-1992. 13 bind. Kortfattede, 
illustrerede artikler.
M argrete Teisen: Tingatinga. Cykellak på masonit. Nationalmuseet. 
1974.
Jorgen Sthyr: Dansk Grafik. Bind 1 .1500-1800. Gyldendal. 1943. H er 
findes en gennemgang af kobberstikkeren Johan M artin  Preislers 
portræ tter af danske konger og dronninger i 1770erne.
For de fleste omtalte kunstnere gælder, at der findes en righoldig 
litteratur om deres værker -  både i bogform og som artikler.

Fortegnelse over Nærumgårdskolens kunstværker:
Følgende donatorer har s tø tte t kunstindkøbene:
Bikubens Fond = B.F.
Jorcks Fond = J.F.
N y Carlsberg Fondet = N.C.F.
Statens Kunstfond = S. K. F.
Søllerød kommune = S.K

K u nstne rnavn T ite l M ateria le F ondsstø tte U d fo rt ca.

Adeus Heksedoktor Cykellak på M ason it 1974

Agger, Poul Thorm od Silketryk 1966

Agger, Poul Hjælp Biafra, nu! Linoleum stryk 1966

Andersen, B irgit Kaffekande på bord Stof-applikation 1955

Andersen, Birgit Abstraktion Stof-applikation 1955

Andersen, B irgit Dam e med kanariefugl Stof-applikation 1955

Andersen, M o ge n s Kom position Oliem aleri J. F. 1965

Andersen, M o ge n s Blå komposition do. N.C.F. 1980

Arnoldi, Per Fire stole Oliem alet træ S. K. 1981

Arnoldi, Per Stor sort m askine Oliem aleri N.C.F. 1964

Berg, Jette Jørgen Berg som  sejler Oliem aleri 1994

Berg, Paul Insekt Jernskulptur 1965
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K u n s tn e rn a v n T ite l M a te r ia le F on d sstø tte U d fø r t  ca.

Berg, Paul Slam slugeren Jernskulptur 1968

Berg, Paul Pinsesol Jernskulptur 1968

Berg, Paul M o de rn e  vik ing Jernskulptur 1970

Berg, Paul Fnug Jernskulptur 1972

Bille, Eiler Kom position Oliemaleri N.C.F. 1971

Bovin, Karl Landskab Akvarel 1952

Bruun, Henrik Buster Huse i bam etegn inger 2 raderinger 1970

Bruun, Henrik Buster 8 forstudier, Gentofte sø. Akvarel 1971

Christensen, M a rkan Klodsm ajor Træ 1965

Christoffersen, Uffe Blå drage Oliemaleri B.F. 1985

Christoffersen, Uffe Ulv. G ouache på papir 1987

Christoffersen, Uffe Tiger Akvarel 1986

Dohm , Peter Surrealistisk motiv Oliem aleri 1966

Engelbert, A a ge Natlig hændelse Olie/collage 1962

Engelbert, A a ge Tre artister Træsnit 1964

Engelbert, A a ge Kunstneren og  naturen Gouache 1964

Fischer, Egon Spinkel Stankelton Jern 1965

Fischer, Egon Bem alet krydsskulptur Jern m ed oliem aling N.C.F. 1974

Fischer, Egon Relief med kæ de Jern m ed oliem aling 1966

Fischer, Egon Ternet terningsskulptur Jern med oliem aling S.K. 1965

Foss, Johanne "B read  and Puppet" 6 oliekridttegn inger 1971

Francis, Sam 7 2 plakater 1958

Hansen, Jens P. H. Abstraktion Oliemaleri 1983

Hansen, Jens P. H. Skovparti O liemaleri 1985

Hansen, Jens P. H. Totem Oliemaleri 1986

Heerup, Henry Solsikke Oliemaleri 1959

Heerup, Henry M ad on n a Oliemaleri S.K. 1961

Heerup, Henry Familieliv O liem aleri på træ S.K. 1980

Heerup, Henry K irkegårdsornam atik Linolium ssnit 1964

Heerup, Henry Svanem or Litografi 1962

Heerup, Henry Fuglerede Litografi 1958

Honoré, Lise Stol (forsvundet) Træstol malet gul/grå 1982

Honoré, Lise Collage Papirklip 1981
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Kunstnernavn Titel M ateriale Fondsstøtte U dført ca.

Honoré, Lise Abstraktion Silketryk 1981

Honoré, Lise Skulptur Træ 1982

Ipsen, Poul Janus Landskab m. tilbageblik 3 litografier N.C.F. 1980

Kalbak, A nn e  Lise Kom positioner 3 akvareller 1984

Kierkegaard, Anders N ekro log  o ve re n  martyr Oliemaleri N.C.F 1968

Kristensen, Herold G. Træets bark Oliemaleri 1980

Kristensen, Herold G. Hegn Oliemaleri 1980

Kristensen, Herold G. Fra N akkehage Oliemaleri B. F. 1980

Lauridsen, Jens Spiller med bold Oliemaleri 1970

Lehn, M o gen s Sku lptur (forsvundet) Gasbeton 1967

M acholm , Niels Tveøjet dam e Serigrafi 1982

M acholm , Niels Stæ rk tobak Serigrafi 1980

Mars, Gunnar Sko legården Spritpen på papir 1975

Mars, Gunnar Frikvarter Oliemaleri 1972

Mattinen, Seppo Planteskole Oliemaleri 1970

Mattinen, Seppo ule Oliemaleri 1970

Mattinen, Seppo Sololie Oliemaleri S.K. 1968

Mattinen, Seppo Em sig ung m and Oliemaleri S.K. 1968

Mattinen, Seppo Dam e med hund Oliemaleri 1970

Mertz, A lbert Bedstefar Gouache 1962

Mertz, A lbert Motordjæ vlen Objekt 1979

Mertz, A lbert Blik o g  dåser Objekt 1979

Mertz, A lbert B runstige m æ nd Objekt 1962

Yetty M ikke lsen Forår Akryl-pastel på papir 1985

Mortensen, Richard Res et signa Farveserigrafi 1980

Mortensen, Richard 6 serigrafier B.A-N. 1968

Mortensen, Richard Silketryk B.A-N. 1968

M ussa Kornet males Cykellak på M ason it 1975

Muus, Jane Dam er ved cafébord Træsnit 1959

Muus, Jane M u n k e  ser på loft Træsnit 1960

Muus, Jane Selvportræ t Træsnit 1974

Nielsen, M orten 2 relieffer i skolegården Corten-stål Statens KF + Sollerød K 1977

Nielsen, M orten Fem m urfelter do Corten-stål Statens KF + Sollerød K 1977
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Kunstnernavn Titel Materiale Fondsstøtte U dført ca.

Nielsen, M orten Sku lptur i skolegården Corten-stål Statens KF + Søllerød K 1977

Nielsen, M orten Figurer i landskab 4 håndkolo rede tryk 1976

Nielsen, M orten Udkast til udsm ykn ing 4 tuschtegn inger 1976

Olsen, Otto Sort lokom otiv Oliemaleri 1965

Olsen, W illiam  Skotte Rygeren Oliemaleri N.C.F. 1972

Pontoppidan, Eva Abstraktion Gouache 1974

Pontoppidan, Eva Abstraktion Gouache 1974

Rylander, Hans Chr. 1 m in m ørke himmel Oliemaleri B.F. 1987

Rylander, Hans Chr. Deres indviklede skin... Litografi 1987

Rylander, Hans Chr. Et arrangeret m øde Håndkolor. æ tsning 1987

Scherfig, Hans Legende elefanter Oliemaleri S.K. 1956

Scherfig, Hans Urskov Oliemaleri S.K. 1957

Scherfig, Hans Den hellige H ieron im us Oliemaleri 1958

Scherfig, Hans Elefant på Savannen Oliemaleri S.K 1966

Scherfig, Hans Fisk i akvarium Litografi 1968

Scherfig, Hans Kam æ leoner i urskoven Litografi 1964

Scherfig, Hans Elefant i urskoven Litografi 1971

Schnakenburg, Lizzie Pige med barn i maven Keram ikrelief 1964

Soya W illiam Fem kom positioner Litografier 1972

Sporring, Ole Collage Træ - malet 1971

Sporring, Ole Spræ kke Silketryk 1982

Sporring, Ole De to m oder de fem Silketryk 1982

Stilling, Herm an Pige på stol Radering 1984

Stilling, Herm an Figurer på blå b aggrund Oliemaleri S. K. 1985

Tedo, Kasper Heksedoktor Cykellak på M ason it 1972

Trampedach, Kurt Selvportræ t Oliemaleri N.C.F. 1968

Ulrich, Per Risbonden Træsnit 1960

Winther, Richard Sonja Hansen Oliemaleri S.K. 1964

Winther, Richard Klassisk m andsfigur Silketryk 1980

Winther, Richard Charlotte o g  M arat Oliemaleri 1978

Winther, Richard Dam e 1979

Preisler, J.M. 15 Konge lige  portræ tter Kobberstik 1770
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“Vi går ikke ud, 
før vi er blevet enige”
Erik Fabrin, borgmester 1986-2012

a f  Steen Trolle

Erik Fabrin (V) stoppede 1. januar 2014 i politik efter 39 år i kommunalbesty
relsen og 21 år som borgmester. Fler er historien om hans vej til magten og om en 
musketéred, der skabte kommunalpolitisk historie. Artiklen er baseret på et inter
view med Erik Fabrin i hans hjem i Skodsborg kort før ju l 2013. Interviewet blev 
bragt i Rudersdal Avis den 2. januar 2014.

Artiklens foi fatter er redaktør Steen Trolle, der har dækket Søllerød og Ruders
dal Kommune i flere perioder siden 1996. Først som redaktørfor LokalPosten, der 
udkom, i Lyngby-Taarbæk og Søllerød kommuner.; og senest som redaktør for hhv. 
Rudersdal Avis og Det Grønne Område, der er en del a f  Politikern Lokalaviser 
A/S, hvor Steen Trolle ogsåfungerer som ansv. chefredaktør for de sjællandske avi
ser. Steen Trolle (f. 1966) er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole 
i 1993 og har tidligere arbejdet på bl.a. Morgenavisen JyllandsPosten.

Erik Fabrin foto
graferet i januar 
1994 i et afslappet 
øjeblik i haven i 
T rørød  foran sit 
store hus på T rø- 
rødvænget 2. (D et 
G rønne Om råde = 
DGO)
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Fra Albertslund 
til Trørød 1972

I kommunal
bestyrelsen 
1974

Da E rik  Fabrin og fam ilien i 1972 flyttede fra A lbertslund og ind i et 
hus på Ellebuen i T rørød , som de havde bygget på en grund, der var 
købt i 1968, var der absolut intet, der tydede på, at Fabrin skulle få en 39 
år lang karriere som kom m unalpolitiker og borgm ester i sin nye kom 
mune.

D en dengang 32-årige Fabrin havde ganske vist en fortid som lands- 
sekretæ r og landsform and i Venstres U ngdom , og han havde været 
folketingskandidat siden 1964. D en lokale venstreforening i Søllerød 
K om m une fik derfor h u rtig t øje på det nye medlem, der blev opstil
let som num m er to på Venstres liste til kom m unalvalget i foråret 1974. 
M en med konservativ dom inans i Søllerød og med trad ition  for bare én 
plads til Venstre ud af kom m unalbestyrelsens 15 pladser, gjorde Fabrin 
sig ikke de store forhåbninger om at blive valgt ind, og sandheden var 
også, at han indtil da havde satset og håbet på at få en karriere i folke
tinget.

E rik  Fabrin blev da heller ikke valgt. Venstre fik igen kun en plads, 
og den gik til spidskandidaten G ytte  C hrista  Burgess, der sad i kom 
m unalbestyrelsen i forvejen og blev valgt ind sam m en med seks konser
vative, to  frem skridtsfolk, en radikal, en SF’er og fire socialdemokrater.

E fter re t kort tid trak  G ytte  Burgess sig im idlertid  for at flytte til 
Spanien. D erfor kom E rik  Fabrin ind som suppleant i maj 1974, og fra 
august samme år blev han fuldgyldigt m edlem, hvorefter han fik lov 
at prøve kræ fter med kom m unalpolitik på den hårde måde: Som ene 
repræ sentant for sit parti og uden nogen form er for formel indflydelse.

“Det er hårdt at være enkeltmandsparti. Det var det også i Søllerød på 
det tidspunkt, for der var tradition for fuldstændig at overse Venstre. Jeg blev 
ikke indbudt til nogen forhandlinger, så det, jeg kunne gøre, var at gøre mig til 
borgernes talsmand ved at holde øje med, hvor der var mangler i det velfærds
samfund, der var under udvikling. Jeg kom fra Albertslund, der var spydspids 
for udviklingen a f  velfærdssamfundet, og den viden jeg havde herfra, kunne 
jeg bringe med ind. Men jeg fik kun indflydelse med argumentets kraft. Hvis 
ikke det kunne overbevise, så kunne jeg bare glemme det. Det er den hårde 
måde at lære at blive klar i spyttet p å ”, fortæ ller E rik  Fabrin.

T æ t  p å  i 1 9 7 8

Vi sidder over en kop kaffe i hjem m et i Skodsborg, der er fire dage til 
jul, og Fabrin har sagt ja til e t interview  i anledning af, at han stopper 
som kom m unalpolitiker. H an  har på forhånd stillet én betingelse for 
interviewet: H an  vil ikke kom m e med gode råd til sine efterfølgere i
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Statsminister Poul 
Schlüter på besøg i 
Søllerød i oktober 
1986, samme år 
som Fabrin havde 
overtaget magten 
i kommunen 
efter et m ange
årigt konservativt 
styre. Bortset fra 
et enkelt år under 
krigen, havde De 
konservative styret 
Søllerød Kommune 
fra 1921. Statsm ini
steren ser dog ikke 
foruroliget ud over 
Venstres magtover
tagelse, men på det 
tidspunkt kunne 
han jo heller ikke 
vide, at den unge 
Fabrin ville holde i 
27 år som borgm e
ster frem til 2012. 
(DG O)

Det konservative 
enevælde 1978

kom m unalbestyrelsen og på borgm esterposten. M en det er heller ikke 
nødvendigt, for der er m asser af lærdom at hente i Fabrins egen politiske 
fortæ lling - en fortælling, der begynder med total politisk isolation, og 
ender med 27 år som borgm ester, takket være em inent politisk hånd
værk, der i flere å rtie r form år at holde sam m en på et um age politisk 
kludetæppe bestående af Venstre, Radikale, SF og Socialdem okraterne.

E rik  Fabrin blev borgm ester 1. januar 1986. M en faktisk var han m e
get tæ t på borgm esterstolen allerede i 1978. H er begik de konservative 
nem lig en af de strategiske brølere, som E rik  Fabrin tog med videre og 
lærte af, da han selv fik ansvaret. D e konservative fik flertal sammen 
med Frem skridtspartiets ene m and, og valgte at afbryde det årelange 
samarbejde med Socialdem okratiet. D et skabte enorm  bitterhed hos 
de lokale socialdemokrater, som i stedet arbejdede på at skabe et flertal 
uden om  de konservative. O g det var m eget tæ t på at lykkes. Frem 
skridtsm anden N . O. Jensen var handlet af, og Fabrin havde sagt ja u n 
der forudsæ tning af, at han kunne blive borgm ester. M en N . O. Jensen 
kunne ikke holde tæt. H an  kontaktede de konservative, der tilbød ham
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Den nyudnævnte 
borgmester med 
borgmesterkæde på 
arbejde i byrådssa
len i Søllerød Råd
hus i efteråret 1986. 
Borgmester Fabrin 
er flankeret af kom
munens ledende 
embedsmænd, 
kommunaldirektør 
Erik Astrup t.v. og 
stadsingeniør Aage 
Holm t.h. Bagved 
borgmesteren ses 
et udsnit af maleren 
Knud Aggers 
dejlige maleri fra 
Kalvemosen mel
lem landsbyerne 
Søllerød og GI. 
Holte. (Historisk 
Arkiv for Rudersdal 
Kommune = HA)

posten som skoleudvalgsformand og viceborgm ester, og derm ed var det 
alternative flertal faldet på gulvet og den konservative H olger N orkild  
kunne fortsæ tte som borgm ester.

“Politik trækker ofte lange spor.; og det skete også her.; hvor socialdemo
kraterne blev enormt sure på de konservative. De fik  det mantra, at hvis der 
blev en mulighed for at sige tak for sidst, så skulle den udnyttes,” fortæller 
Fabrin og forklarer, hvorfor han insisterede på at ville have borgm ester
posten, selv om han kun havde et enkelt m andat: “Jeg var helt med på, at 
de konservative skulle væltes, for den måde, det kørte på, var ulidelig. Men jeg  
gjorde også klart overfor de andre, at jeg ikke kunne medvirke til, at der blev 
indsat en socialdemokrat som borgmester, når der var borgerligt flertal, og det 
accepterede de".

D e  K O N S E R V A T I V E  -  O G  A L L E  D E  A N D R E

1 1982 fik de konservative o tte pladser og derm ed absolut flertal. D et ud
nyttede den konservative borgm ester B irgitta Broberg, der var kom m et 
til i 1979, til at føre ren blokpolitik, hvilket fik vreden og tak for sidst
lysten til at vokse yderligere hos m indretallet i kom m unalbestyrelsen.
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E n kom m unalbestyrelse, som på det tidspunkt bestod af en række 
m arkante kvinder, den garvede og dygtige radikale folketingspolitiker 
Edele Kruckow, den nyvalgte og retoriske stærke Birgitte H am borg  fra 
Socialdem okratiet og Vivi Larsen Pedersen, der havde sta rte t sagen om 
H olte M id tpunkts ulovlige byggeri, og som var blevet indvalgt på en 
borgerliste, hvorfra hun tordnede m od alt, hvad de konservative stod 
for.

“Dei' var stenhårde fronter mellem de otte og alle andre i kommunalbesty
relsen. De tre stærke kvinder bombarderede de konservative fra  alle vinkler, så 
det var nogle meget festlige kommunalbestyrelsesmøder. Jeg kunne ikke mat
che de tre retorisk, men jeg kunne så i stedet kigge efter nogle steder, hvor jeg  
kunne bidrage med nogle løsninger.fortæ ller Fabrin.

Borgmester H an  beskriver den konservative borgm ester som m yreflittig og dyg-
Birgitta Broberg tig, m en også som mere teknokrat end politiker. ‘Jeg vil ikke sige noget 

dårligt om nu afdøde Birgitta Broberg, men hun forstod sig bare ikke på po
litik. Hun kunne ikke se, at det indsnævrede hendes muligheder, at det hele 
skulle dreje sig om de konservative. Ved konstitueringen i 1982 spurgte jeg, om 
vi ikke skulle finde sammen, i stedet for at de konservative bare kørte derudaf 
alene, men det førte ikke til noget som helst. Jeg fik  ingen reelle t i l b u d husker 
E rik  Fabrin.

E fterhånden kom der også sprækker i den konservative betonm ur. 
E n  forureningssag på Skelstedet kom til at belaste den konservative for-

Blandt gratulanter
ne ved Erik Fabrins 
50 års fødselsdag 
den 21. maj 1991 
var den slagne 
borgm ester fra 
valget i november 
1985, de konserva
tives Birgitta Bro
berg. (1934-2008). 
(DG O)
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Valgaftenen 
november 1985

m and for teknisk udvalg, Elo H artig . D et kom frem, at der var blevet 
tilbageholdt væsentlige oplysninger for både udvalget, kom m unalbesty
relsen og pressen, og det fik B irgitta Broberg til at fyre H a rtig  som for
mand. D et blev han så b itter over, at han forlod de konservative og trak  
et andet m edlem  med sig. D erm ed var det konservative flertal væk, og 
oppositionen vejrede for alvor m orgenluft forud for valget i 1985.

D e t  a f g ø r e n d e  d ø g n

O g derm ed er vi frem m e ved det vigtigste døgn i E rik  Fabrins politiske 
karriere. E t døgn, hvor han sagde ja til at blive borgm ester, og hvor han 
gjorde en vigtig  erfaring med samarbejde, som blev afgørende for de 
efterfølgende år. O g hvor de konservative begik endnu en fejl - nem lig 
ved at tage for givet, at de kunne fortsæ tte med borgm esterposten, selv 
om de havde tabt deres absolutte flertal.

E rik  Fabrin fortæ ller fra valgaftenen i 1985, hvor de konservative gik 
tilbage fra o tte  til syv pladser, Venstre gik frem  fra én til to, Socialde
m okratiet fik tre, og radikale, SF og Søllerødlisten fik valgt hver én: “Jeg 
kom ned på rådhuset ved nitiden om aftenen. Her møder jeg Birgitta Broberg, 
som er på vej ind til København, hvor hun skal i fjernsynet. Hun siger til mig, 
at det ser fin t ud, vi har ganske vist tabt en, men du har jo vundet en, så vi 
har flerta l’. Derefter går jeg op ad trappen, og en a f  de allerførste, jeg møder, 
er Jørgen Schunck fra  Socialdemokratiet, som siger,; at der nu kan laves et 
flertal uden om de konservative. Jeg siger, at det er jeg med på, men at det 
kun kan lade sig gøre, hvis jeg bliver borgmester, for jeg kan ikke være med til 
at vælte de konservative og indsætte et rødt styre, når der er borgerligt flertal. 
Det tænker de så over i nogle timer, hvorefter Schunck vender tilbage og siger 
’okay, vi er med’,” fortæ ller Fabrin.

H an  har på det tidspunkt kontor på T rø rød  Torv, og det bliver af
talt, at partierne skal m ødes til forhandlinger næste m orgen klokken 
syv. I m ellem tiden er B irgitta Broberg kom m et tilbage fra K øbenhavn, 
men løbet er k ø rt for de konservative. Broberg har været væk i nogle 
afgørende tim er, og mens hun  stadig tror, at der kan laves en aftale med 
Venstre - “du skal bare finde ud af, hvad du vil have, Erik,” som hun siger 
- så tager E rik  Fabrin hjem  og tæ nker situationen g rund ig t igennem.

“Jeg har to grundige overvejelser. For det første er jeg nødt til at se i øj
nene, at jeg må afhænde min virksomhed på kortere eller længere sigt, hvis 
jeg skal være borgmester”. E rik  Fabrin drev på det tidspunkt en m indre, 
m en ekspansiv virksom hedsgruppe, der om fattede et rengøringsfirm a, 
en finansieringsvirksom hed og en fastfoodfabrik. “ Virksomheden er trods
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E rik  Fabrin har 
selvsagt aldrig lagt 
skjul på, at han er 
liberalist, men alli
gevel formåede han 
gennem hele sin 
regeringstid i Søl
lerød -  og Ruders- 
dal -  at samarbejde 
med de politiske 
kræ fter til venstre 
for midten. H er er 
Fabrin fotograferet 
på GI. Holtegård 
med borgm este
ren i nabokom
m unen, Farum, 
ved præsentation 
i september 1997 
af Peter Brixtoftes 
bog om liberal 
kommunalpolitik. 
(D G O )

Samarbejde og 
musketérånd

alt ikke større, end at den er afhængig a f  min person og m it engagement. Og 
hvis jeg skal være borgmester i Søllerød, skal det have min første prioritet. Og 
så overvejer jeg grundigt, om jeg overhovedet vil kunne få  et samarbejde til at 
fungere mellem en SF’er, en radikal, en søllerødliste, tre socialdemokrater og 
så vores egen gruppe, hvor den ene [Ellen Navntoft] er nyvalgt og uden politisk 
erfaring

K onklusionen er velkendt. Fabrin beslutter sig for, som han siger, at 
’sætte alt på et b ræ t’ og satse på, at han vil kunne få det um age sam arbej
de til at fungere. “Vi stod over for nogle meget store beslutninger i kommu
nen. Der var en kætnpe ubalance mellem indtægter og udgifter, vi havde ikke 
taget hul på udbygningen a f  daginstitutionsområdet, skolerne var nedslidte 
og børnetallet raslede ned, så der skulle nedlægges to skoler. Derfor gjorde jeg  
klart overfor mig selv, at hvis ikke jeg magtede at få  truffet de nødvendige be
slutninger, så ville det bare blive en periode på fire år, som ikke ville gøre en for
skel. Derfor var den eneste mulighed for at skabe resultater for borgerne, at vi 
kunne få  skabt et tæt samarbejde, trods forskellighederne,” fortæ ller Fabrin.

Resultatet blev en særlig m usketérånd, som blev grund lag t ved for
handlingerne om m orgenen efter valget på Fabrins kontor. H er var 
budskabet til alle, at hvis m an gik ind til forhandlingerne, så gik m an 
ikke ud, før der var fundet et resultat. “Vi startede klokken syv og sluttede 
klokken ni. Det var nogle rhneligt kontante forhandlinger, men de var båret

165



H er et sjældent 
vellykket foto af 
borgm ester Fabrin 
i forhandlingssi
tuationen med sine 
”røde” sam ar
bejdspartnere en 
m ørk decemberdag 
1989. Fra venstre 
socialdemokraterne 
Birgitte H am 
borg, formand 
for biblioteks- og 
fritisudvalget, og 
Jørgen Jensen, 
formand for sko
leudvalget. Yderst 
til højre sidder SFs 
dygtige lokalpoliti
ker, socialrådgiver 
Annelise M øller 
(1950-2013) (DG O)

a f  en vilje fra  alle sider til, at dét her var en mulighed, som ikke måtte glippe”.
D et krævede kompromisser, og Fabrin m åtte selv sluge en af de helt 

store kam eler i forbindelse med hans krav om, at den nyvalgte social
dem okrat Jørgen  Jensen, der var tidligere form and for D anm arks Læ 
rerforening, ikke m åtte blive form and for Skole- og K ulturudvalget. 
A rgum entet fra Fabrins side var, at det ikke duede med en tidligere fag
foreningsform and, når der skulle træffes beslutninger på skoleområdet, 
der ville træ de m ange lærere over tæerne. “Men her mødte jeg muren i 
forhandlingerne. Det ville Socialdemokratiet ikke være med til. De krævede 
to udvalgsformandsposter, og den ene skulle være skoleudvalget, hvor Jørgen 
Jensen skulle være formand, og det måtte jeg acceptere. Og historien er jo, 
at Jørgen Jensen blev den bedste skoleudvalgsformand, som denne kommune 
nogensinde har haft, og at han samtidig var en fremragende politisk partner, 
fordi han forstod politik. Han forstod, at en aftale er en aftale, og at det er 
forudsætningen for at gennemføre store, strukturelle beslutninger i en kom
mune, hvor bestyrelsen er sammensat med vidt forskellige m ålsæ tningersiger 
E rik  Fabrin.
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Den ny kommunalbestyrelse efter valget i november 1985 tiltrådte ved årsskiftet 1985/86 med Erik Fabrin 
i spidsen. H an er her flankeret af de to viceborgmestre, Birgitta Broberg og Birgitte Hamborg. T il Fabrins 
Venstre-gruppe hørte da kun Ellen N avntoft Pedersen, der ganske symbolsk har placeret sig yderst t.v. Ved 
det efterfølgende valg 1989 voksede Venstre til seks mandater, bl.a. med to frafaldne konservative, Gerda 
Paludan og Knud Schultz, der her på fotoet fra 1986 står som henholdsvis nr. 3 og 6 fra højre. (HA)

O t t e m a n d s g r u p p e n

M usketérånden fortsatte i den nye kom m unalbestyrelse. D et nye flertal 
holdt jævnlige ottem andsm øder, hvor alle m edlem m er deltog, og her var 
princippet det samme: Havde m an sagt ja til at deltage, så fortsatte man, 
til der var fundet en løsning, som alle bakkede op om.

“Det var en fantastisk arbejdsmetode, som siden er blevet berømmet a f  
alle, der deltog i den. Vi var en broget flok, men alle var båret a f  viljen til at 
finde løsninger på de problemer, vi var sat til at bestyr'e. Vi vidste jo  godt, at 
ligegyldigt hvad vi kom med, blev vi mødt a f  en mur a f  syv sure konservative, 
der bare ledte efter en sprække, de kunne bore i,” siger E rik  Fabrin.

H an  siger, at han  forsøgte at få de konservative med om  bordet under 
konstitueringen i 1985: “Jeg insisterede på, at vi skulle prøve at række hån
den frem  til dem. Vi tilbød dem 1. viceborgmesterposten og det sagde deja til, 

Konservativ men vi fik bare intet tilbage. Og siden endte det jo  også på den sørgelige måde 
splittelse for de konservative, at de først mistede to medlemmer til Venstre, da Knud

Schultz og Gerda Paludan gik over i vores gruppe, og ved valget i 1990 blev 
yderligere d e c im e re tfortæ ller Fabrin, som i 1990 blev udfordret af en ny 
konservativ spidskandidat, Frands Fridberg, mens den tidligere konser
vative borgm ester B irgitta Broberg i vrede over, at de konservative ikke 
ville gøre hende til spidskandidat igen, stillede op på sin egen liste, men 
ikke blev valgt.
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D et tæ tte  samarbejde med de radikale, SF og Socialdem okraterne fort
satte gennem  alle Fabrins borgm esterår. At det kunne lade sig gøre, 
skyldtes en stor grad af fleksibilitet fra alle sider. “Vi gav plads til hin
anden og til hinandens mærkesager. Jeg kan give et eksempel fra  den første 
periode: Jeg mente, at det var nødvendigt at nedlægge to skoler. Det var ikke 

Biblioteket i Socialdemokratiets opfattelse, men de havde et stærkt ønske om, at biblioteket
GI. Holte i Gammel Holte, som de konservative havde nedlagt, blev genetableret, og

derfor blev resultatet, at der blev lavet bibliotek på Mariehøjcentret, samtidig 
med, at der blev nedlagt to skoler,” fortæ ller Fabrin.

H an  mener, at musketérånden har været altafgørende for kommunen. 
“Vi var en gruppe politikere, som efterhånden kendte hinanden godt, og som 
accepterede, at når vi kastede et problem på bordet, som var væsentligt for den 
enkelte ellerfor kommunen, så havde alle en forpligtelse til at bidrage til løsnin
gen. Jeg kan ikke nok fremhæve Birgitte Hamborg (S) og senere Jens Bruhn (S) 
samt de altfor tidligt afdøde Annelise Møller (SF) og Vibeke Peschardt (radikal). 
Takket være deres samarbejdsvilje har vi altid kunnet nå et resultat, som gjorde 
kommunen til et bedre sted at bo og leve i,” siger E rik  Fabrin.

Ved valget 2001 opnåede Venstre med 8 m andater absolut flertal i den 15 m and store 
kom munalbestyrelse, hvor de 8 kvinder i øvrigt var i flertal i forhold til mændene. Det 
blev Søllerøds sidste kommunalbestyrelse, idet dens mandat blev forlænget til og med 
2006 i forbindelse med den planlagte kommunesam menlægning med Birkerød, der 
fandt sted ved årsskiftet 2007. Ud over Fabrin er Venstrefolkene i kom munalbestyrel
sen, der her er fotograferet i begyndelsen af 2002 de to viceborgmestre ved Fabrins 
side E rik  M ollerup og Birgit Tystrup, D ertil kommer Knud Schultz nr. 2 fra v., Kim 
Jacobsen, stående som nr. 7 fra v., A nne-M arie W ivel nr. 8 fra v., Jens Ive nr. 9 fra v. og 
Inge Dahl-Sørensen nr. 10 fra v. (HA)

M u SKETÉRAFTALE HAR VÆRET ALTAFGØRENDE
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E rik  Fabrin på 
borgm esterkonto
ret i Søllerød Råd
hus, 1999 (DGO)

KL

H an har undervejs gjort sin indflydelse gældende også uden for kom 
m unen, hvor han har været form and for K om m unernes Landsforening 
og har haft en central position i forhandlingerne med regeringen om 
kom m unernes økonomi. M en nu er det snart slut. O nsdag den 18. de
cem ber deltog han i sit sidste kom m unalbestyrelsesm øde, og i m arts 
trak  E rik  Fabrin sig fra bestyrelsen i K om m unernes Landsforening, 
hvor han har været m edlem  i 20 år, og hvor han sluttede som næ stfor
mand. H an  træ kker sig også fra bestyrelserne i K om bit og K om m une 
K redit, hvor han slutter som form and begge steder. “Så er jeg ude a f  den 
kommunalpolitiske verden, og så må vi se, hvad der så skal ske. Jeg er fy ld t 13 
år på det tidspunkt og kan ærligt og redeligt sige, at jeg har haft nogle fanta
stiske år i den kommunale verden. Det har været en kæmpe fornøjelse at være 
med, og jeg har derfor ikke noget behov for at skulle ud og genopfinde mig selv 
et andet sted,” siger E rik  Fabrin.

“ S a m m e n l æ g n i n g  f a n t a s t i s k  v i g t i g  f o r  B i r k e r ø d  o g  S ø l l e r ø d ”

N år han kigger tilbage på de 39 år som kom m unalpolitiker, så range
rer sam m enlægningen af Søllerød og Birkerød kom m uner pr. 1. januar 
2007 selvsagt tå rn h ø jt på listen over vigtige beslutninger. En beslut-
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Et historisk øjeblik 
i kommunens 
historie: E rik Fa
brin underskriver 
ansøgningen om 
kommunesammen
lægning til inden
rigsm inisteriet den 
20. december 2004. 
Fra v.: kommunal
d irektør i Søllerød 
Bjarne Pedersen, 
Fabrin, stedfor
trædende borgm e
ster i Birkerød Axel 
Bredsdorff og Kim 
H øgh, kom munal
direktør i Birkerød. 
(HA)

ning, der blev tru ffe t i bred enighed i de to kom m unalbestyrelser, og 
som har gjort begge kom m uner m eget stærkere, m ener Fabrin. “Det var 
meget vigtigt, at både Birkerød og Søllerød kom med på det tog, og det er belt 
utroligt, hvad vi har kunnet løfte i fællesskab siden,” m ener Fabrin.

M en som m ange andre kom m unalpolitikere var han skeptisk, da In 
denrigs- og Sundhedsm inister Lars Løkke Rasmussen lancerede ideen 
om færre og større kom m uner. H an  var tilhæ nger af en reform , men 
troede ikke, at de nye kom m uner kunne skabes ad frivillighedens vej, 
som der blev lagt op til. “Synspunktet i kommunale kredse var, at ]'det bliver 
ikke til noget med en frivillig løsning’. Og det var historisk begrundet, for tid
ligere havde det også været nødvendigt, at man satte sig ned og tegnede nogle 
nye kommunegrænser;” siger E rik  Fabrin.

Mødet i Som m ange andre havde han derfor ikke de store forventninger, da
Vingstedcentret Lars Løkke Rasmussen indkaldte kom m unerne til storm øde i V ingsted- 
2004 centret i Vejle i januar 2004. “Vi var skeptiske over for stormøder, og folk

kom sådan lidt småluntende og smågrinene ind i salen. Men så gik Lars på 
talerstolen, forklarede ideen og sagde, at kommunerne havde tre måneder til 
selv at finde løsninger, og det man ikke fik løst, ville Indenrigsministeriet løse. 
Og hvis der var blinde huller, ville han forbeholde sig ret til at hikke dem,” 
siger Fabrin.

O g så kan det ellers være, at borgm estrene tog planerne alvorligt. 
D er gik en bølge a la “hold da kæft, det bliver til noget” gennem  salen, 
og folk fik travlt med at se sig om  efter sam arbejdspartnere. Birkerøds 
borgm ester Ove C. Alm inde fulgtes til Vejle med Allerøds borgm ester
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Etnolog Anita M ikkelsen, formand.
Telefon 45 89 07 17 
K onsulent V erner Hylby, kasserer.
Telefon 45 80 37 18
Cand.polyt. Søren P. Petersen, næstformand, sekretær.
Telefon 45 42 42 89
M useum skonsulent N iels Peter Stilling, redaktør.
Telefon 72 68 56 56
C ivilingeniør Carl Steen Berggreen, formand bevaringsndvalget. Telefon 45 42 10 41
C hefkonsulent H enrik  S tø tt
E tnolog M K  Birgitte Schem ing Povlsen.
Cand.mag. M orten Trom m er.
U nderd irek tør Jan Britze 
M enighedsrådsform and G eorg Lund 
Cand.mag. Lars Bo H ansen.

S U P P L E A N T E R

Cand.mag. M artin  W ilson 
Lærer Sanne Rud

F O R R E T N I N G S U D V A L G E T

Anita M ikkelsen.

Søren P. Petersen 
Niels Peter Stilling 

Verner Hylby
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Carl Steen Berggreen, formand 

Jan Britze
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Telefon 46 11 56 50.
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Selskabets bogsalg 2013 2012

S ø l l e r ø d b o g e n  æ ld r e  å r g a n g e 3 . 7 7 0 , 0 0

S ø l le r ø d ,  s o m  d e t  v a r  e n g a n g 7 0 0 ,0 0

D r e n g  i H o l t e 6 0 , 0 0

L im f jo r d s lu f t -

F r a  R ø je ls  b o m

S k o le l iv  i S ø l le r ø d

B r a n d s lu k n in g  i S ø l le r ø d -

P a u l B e r g s ø e  o g  K o f o e d s m in d e

F r e d e r ic k  d e  K o n in c k  o g  D r .g å rd 1 0 0 ,0 0

S ø l le r ø d  s e t  m e d  m a le r ø jn e

K ø b e n h a v n - V e d b æ k - V e r d e n

N ia t h a r u m 5 0 ,0 0

F ra  6  la n d s b y e r  t i l  7  b y d e le 1 7 0 ,0 0

5 0  å r  i lo k a lh i s t o r i s k  t je n e s t e 4 0 , 0 0

F r e d e r ik  VII o g  S k o d s b o r g 4 1 0 ,0 0

1 4  m a le r i e r  f r a  S ø l le r ø d e g n e n

N æ r u m b a n e n  1 9 0 0 - 1 9 7 5

B y g n in g s k u n s t  i S ø l l e r ø d  1 6 7 0 - 1 9 7 0

G å r d m a n d s l i v 2 5 0 ,0 0

K u n s t k o r t

O s  f r a  N æ r u m

L a n d s k a b s m a le r ie r  f r a  R u d e r s d a l 3 0 0 ,0 0

V e jn a v n e 3 2 . 3 2 0 ,0 0

T h e a  f r a  T r ø r ø d 6 0 0 ,0 0 1 .8 0 0 ,0 0

D iv e r s e

B o g h a n d le r r a b a t t e r - 2 .2 2 0 ,0 0

6 0 0 ,0 0  3 7 . 7 5 0 ,0 0

Vi har revideret årsregnskabet for H istorisk-topografisk Selskab for 
Sollerødegnen og har herunder konstateret at regnskabet er i overens
stemmelse med selskabets bogføring. V i har endvidere konstateret til- 
stedværelsen af selskabets likvider pr. 31.decem ber 2012.

Regnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets 
resultat for 2012, dets aktiviteter og dets økonomiske stilling  i øvrigt.

Revisionen har ikke givet anledning til bem ærkninger.

H enrik  S tø tt 
Kasserer

Som generalforsam lingens revisorer 

Ena Berg L is Vorsting

212



Historisk topografisk Selskab for 
Søllerødegnen
Driftsregnskab for perioden 1. januar -  31. december 2013

R e g n s k a b R e g n s k a b B u d g e t

R e s u l t a t o p g ø r e l s e 2 0 1 3 2 0 1 2 2 0 1 3

In d tæ g te r 1 / 1 - 3 1 / 1 2

K o n t in g e n t e r 2 3 2 .5 5 0 ,0 0 2 4 8 .7 7 5 ,0 0 2 5 0 .0 0 0

T i ls k u d  R u d e r s d a l  K o m m u n e 4 5 . 0 0 0 ,0 0 6 5 .0 0 0 ,0 0 4 5 . 0 0 0

R e n t e r 8 5 7 ,7 8 5 0 0

B o g s a lg 2 .8 6 8 ,0 0 3 7 .7 5 0 ,0 0 1 0 .0 0 0

I n d tæ g t e r  i a lt 2 8 1 .2 7 5 ,7 8 3 5 1 .5 2 5 ,0 0 3 0 5 .5 0 0

U d g i f t e r

S ø l l e r ø d b o g e n  2 0 1 2

T r y k n in g 1 4 3 .5 0 0 ,0 0 1 3 7 .2 5 0 ,0 0 1 4 0 .0 0 0

F o r s e n d e ls e 1 3 .2 5 0 ,7 5 2 0 .7 1 0 ,0 0 1 5 .0 0 0

P a k k e h o ld s f r o k o s t 2 .4 0 0 ,0 0 1 .6 5 9 ,0 0 3 .0 0 0

S ø l l e r ø d b o g e n  i a lt 1 5 9 .1 5 0 ,7 5 1 5 9 .6 1 9 ,0 0 1 5 8 .0 0 0

M e d le m s in f o r m a t io n

T r y k n in g  a f  " N Y T " 1 7 .4 5 0 ,0 0 1 7 .4 5 0 ,0 0

F o r s e n d e ls e  a f  " N Y T " 1 0 .8 8 1 ,7 5 1 0 .8 0 3 ,5 0

H je m m e s id e 5 6 2 ,5 0 1 .0 8 0 ,0 0

N y h e d s m a ils 4 .8 1 2 ,5 0 4 .8 1 2 ,5 0

B o g u d g iv e ls e

M e d le m s in f o r m a t io n  i a lt 3 3 .7 0 6 ,7 5 3 4 .1 4 6 ,0 0 3 5 .0 0 0

S e n s o m m e r u d f lu g t

D e l t a g e r b e t a l in g -3 3 .5 7 5 ,0 0 -2 9 .1 7 7 ,0 0

T r a n s p o r t 1 0 .5 0 0 ,0 0 1 0 .3 0 0 ,0 0

F o r p le jn in g 1 5 .6 0 0 ,0 0 1 2 .7 2 0 ,0 0

E n t r e ,  F o r e d r a g s u d g if t e r 1 2 .4 0 7 ,4 0 6 .7 5 0 ,0 0

S e n s o m m e r u d f lu g t  i a l t 4 .9 3 2 ,4 0 5 9 3 ,0 0 4 .0 0 0

A n d r e  a k t iv i t e t e r

D e l t a g e r b e t a l in g - 9 .0 0 0 ,0 0 - 2 .0 0 0 ,0 0

L o k a le le je 3 .0 0 0 ,0 0 3 .4 7 5 ,0 0

F o r p le jn in g 2 .3 1 8 ,6 5 4 .3 8 0 ,6 3

H o n o r a r e r 1 6 .6 4 7 ,3 6 5 .7 3 1 ,0 0

E n t r e e r 1 0 .6 1 9 ,0 0

D iv e r s e 2 .8 6 0 ,9 0 1 4 .4 6 6 ,4 5

A n d r e  a k t iv i t e t e r  i a l t 2 6 .4 4 5 ,9 1 2 6 .0 5 3 ,0 8 2 4 .0 0 0

A d m in i s t r a t io n

S e k re tæ rb is ta n d 4 6 .4 0 9 ,4 7 3 7 .1 3 7 ,0 0 4 0 . 0 0 0

P o r t o 1 .1 1 0 ,0 0 1 .1 5 4 ,0 0 3 .5 0 0

K o n t o r a r t ik le r 9 3 4 ,7 5 1 .2 3 7 ,6 0 2 .0 0 0

A n n o n c e r 1 .8 4 0 ,0 0 1 .8 1 7 ,5 0 2 .0 0 0

M ø d e r 2 .7 3 0 ,9 5 2 .7 2 7 ,5 0 3 .0 0 0

K o n t in g e n te r 3 .4 9 5 ,0 0 3 .4 5 0 ,0 0 3 .5 0 0

K o n t in g e n to p k r æ v n in g e r 1 1 .3 4 4 ,7 1 9 .0 0 6 ,3 5 1 5 .0 0 0

H je m m e s id e 5 1 7 ,5 0 1 0 0 ,0 0 5 .0 0 0

R e p r æ s e n ta t io n 9 4 2 ,9 5 1 .4 5 3 ,7 5 2 .0 0 0

B a n k g e b y r e r 9 1 0 ,0 0 1 .0 0 0 ,0 0 1 .5 0 0

A d m in i s t r a t io n  i a l t 7 0 .2 3 5 ,3 3 5 9 .0 8 3 ,7 0 7 7 .5 0 0

U d g i f t e r  i a lt 2 9 4 .4 7 1 ,1 4 2 7 9 .4 9 4 ,7 8 2 9 8 .5 0 0

Å r e t s  r e s u l t a t -1 3 .1 9 5 ,3 6 7 2 . 0 3 0 ,2 2 7 .0 0 0

B a la n c e  3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

A k t iv e r

D r if t s k o n t o 1 1 4 .6 5 4 ,1 7

I n d s k u d s k o n to 1 7 0 .0 1 2 ,4 9

H e n s æ t te l s e s k o n t o 7 2 .1 0 7 ,6 9
A k t iv e r  i a lt 3 5 6 .7 7 4 ,3 5

P a s s iv e r

E g e n k a p it a l p r im o 3 6 4 .7 1 9 ,7 1

Å r e t s  r e s u l t a t -1 3 .1 9 5 ,3 6

F o r p l ig t e ls e r 5 .2 5 0 ,0 0

P a s s iv e r  i a lt 3 5 6 .7 7 4 ,3 5

H o lt e ,  1 5 / 0 5 / 2 0 1 4

V e r n e r  H y lb y  

K a s s e re r

A n i t a  M ik k e ls e n  

F o r m a n d

E n a  B e rg  

R e v is o r

L is  V o r s t in g  

R e v is o r
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Magiemosen

Kulturslangen

Lobende er der gennem  året udsendt mails om vore arrangem enter og 
andre nyheder til de m edlemmer, der har ønsket nyhedsmails.

Jeg har som form and desuden deltaget i flere forskellige workshops 
i kom m unen på vegne af Selskabet. D er var en væsentlig drøftelse af 
M aglem osens frem tid i april m åned, hvor vi og andre ønskede en pleje 
af om rådet, der nærm ede sig Vedbækfjordens oprindelige landskab og 
ikke fik præg af park med bænke, ligesom form idlingen af historie, a r
kæologi og landskab blev gjort let tilgængelig i Apps til alle -  gerne med 
særlig fokus på unge og også gerne med ekskursioner til om rådet med 
skoleelever.

E t idém øde om, hvorledes “K ulturslangen”, der blev skabt i 1996 
kunne få ny t liv, var udbytterig t. H er blev arbejdet i Partnerskabet om 
synliggørelse af vore m onum enter inddraget fra Selskabets side med 
forskellige forslag til at udnytte “de talende m onum enter” og folderen 
om disse til K ulturslangen.

Igen i år har Rudersdal K om m une ydet H istorisk-topografisk Sel
skab et driftstilskud på 45.000 kr. D et siger vi tak for, og sam tidigt vil 
jeg benytte lejligheden til på H istorisk-topografisk Selskabs vegne at 
sige tak til alle vore m eget væsentlige sam arbejdspartnere gennem  2013, 
ikke m indst til Rudersdal M useer med deres m eget im ødekom m ende 
personale.
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N yt fra  
lokalhistorien

bliver sim pelt hen budt indenfor og kan gå gennem  huset rum  for rum  
om kring  1910.

“E t halvt år i Skodsborg” er skrevet af Torsten Søgaard, som fortæl
ler om digteren Jeppe Aakjær, som vi norm alt forventer at træffe i Jenle 
i Jylland. I slutningen af sit liv opholdt han sig imidlertid på Skodsborg 
Sanatorium som patient i 6 måneder, og det er historien herom vi hører, 
men også en beretn ing om Aakjærs livsbane.

Jørgen  Berg er en af vores m eget trofaste skribenter i Søllerødbogen. 
I årbogen 2013 fortæ ller han om  sin deltagelse i D en danske Brigade 
i Tyskland i 1947, da han som 21-årig og hjem m ehørende i H olte var 
værnepligtig dansk soldat i Jever i efterkrigstidens Tyskland.

Alexander Klingspor, der var kunstm aler og i 1950’erne tegnelærer 
på H olte G ym nasium  blev m indet ved en udstilling  på M othsgården, 
og Lise Øvlisen har skrevet om  hans virke, illustreret med en række af 
hans malerier.

Sidste artikel i Søllerødbogen er også sidste afsnit af Socialdemokra
tiets historie fortalt og dokum enteret gennem  de seneste tre  søllerødbø
ger. D et er et im ponerende arbejde som herm ed afsluttes i et samarbejde 
mellem Jørgen Berg, Jens Bruhn,
Kaj Elkrog, Birgitte H am borg, Bir
the H yldstrup og Jørgen  Schunck.

Som sædvanligt har M orten  
T rom m er skrevet om, hvad der 
har stået i lokalaviserne tidligere.
I år var det “D et stod i avisen 
1927”. Yderligere var der som al
tid årsberetn inger fra: Ruders- 
dal M useer, Vedbækfundene,
H istorisk  Arkiv og Selskabets 
egen årsberetninger.

“N y t fra lokalhistorien”, 
medlemsbladet, udkom  sor 
altid i begyndelsen af fe 
b ruar og septem ber med 
en orientering  til m edlem 
m erne. H er gives der en 
præsentation af de h istori
ske
lem m erne kan deltage i, og desuden en 
lokalhistorisk skildring af forskellige steder i Rudersdal.
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B ø g e r  o g  k o m m u n i k a t i o n

Artikler i
Søllerødbogen
2013

H vert år udgiver vi med stolt
hed Søllerødbogen, som 
på forbilledlig vis nu i snart 
30 år har været redigeret af 
N iels Peter Stilling. A r
bogens m ange artik ler 
er skrevet af engagerede 
forfattere, der ofte gen
tagende gange har skre- 

¡ vet i Søllerødbogen. D et 
I er et s to rt arbejde, der 

her præsteres i studiet 
af vores lokale historie, 
og Selskabet vil gerne 
sige forfattere og re
daktør en stor tak. Søl
lerødbogens artik ler 
præ senterer i 2013 et 
spænd af emner, både 
hvad angår tid og ind
hold. D en første a rti
kel er en spændende 
gennem gang af de 

foreløbige resultater af de arkæologiske 
udgravninger langs H elsingørm otorvejen, skrevet af m useum sinspek
tø r ved H ørsholm  Egns M useum  Ole Lass Jensen og hans kolleger. Vi 
m øder her Rudersdalegnens oldtid, som på m ange om råder er helt ny 
for borgerne, alt sam m en brag t frem  fra gem m er i jorden i forbindelse 
med den store motorvejsudvidelse nordpå. M ange af m edlem m erne fik 
lejlighed til i efteråret 2012, kort før denne artikel blev skrevet at gå 
run d t i udgravningerne med Ole Lass Jensen og se nogle af de arkæo
logiske fund.

R egistrator ved Rudersdal M useer, Anders Bank Lodahl, har skre
vet om landliggerlivet i begyndelsen af forrige århundrede. A rtiklen 
handler om  Villa Venti i Vedbæk, som apoteker O tto  H eering  M üller 
byggede i 1906, beliggende på adressen Vedbæk Strandvej 480. D et er 
studiet a f familiens privatarkiv og O tto  M üllers flotte fotografier, der 
danner baggrund for den detaljerede beskrivelse af det flotte hus. Vi
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Råstofudvinding 
ved Vedbæk 
Havn

Ny folder til 
“De talende 
Monumenter”

m unes byplanudvalg samt Fredningsnæ vnet for K øbenhavn. D ette har 
været nødvendigt for at undgå en uhensigtsm æssig og for Frydenlund 
Slot og frugtplantage ødelæggende anden placering, som D anm arks 
N aturfredningsforen ing  (D N ) har ønsket. Igangsættelse af byggeriet er 
udsat g rundet D N  s klage til N a tu r- og M iljøklagenævnet.

Vi har i samarbejde med Vedbæk H avn, Vedbæk fiskeriforening, 
D anm arks Fiskeriforening, Rudersdal K om m une ved tidl. form and for 
Byplanudvalget E rik  M ollerup, Friluftsrådet, Vedbæk Bådelav, V ik in
gerne i Skodsborg og Vedbæk samt D anm arks N aturfredningsforen ing  
fået sat en foreløbig stopper for den voldsomme råstofudvinding ud for 
Vedbækkysten. N a tu r -  og M iljøstyrelsen var ellers parat til at give sel
skabet N C C  A/S tilladelse til en m eget stor udvidelse af indvindingen af 
råstoffer ud for vor kyst med ødelæggende virkn ing  for denne, havnen 
og fiskeriet. H IS T T O P  har med stor stø tte  fra D anm arks N atu rfred 
ningsforening været en af hovedkræfterne i forsøget på begræ nsningen/ 
stoppet af denne råstofudvinding.

P a r t n e r s k a b e t  o m k r i n g  m o n u m e n t e r n e

Selskabets samarbejde med K ultur, kom m unens kulturforvaltning, har 
lige som de foregående år været frug tbart. Først og frem m est finder det 
sted i “Partnerskab om bevaring af historiske m onum enter i Rudersdal 
K om m une”, hvor vi m ødes regelm æssigt for at arbejde for bevaring af 
vore m onum enter og med form idlingen af den lokalhistorie, som de kan 
fortælle borgerne. D en nye firefløjede folder, som blev try k t med de nu
24 “talende m onum enter” har vist sig at være så populær, at der m åtte 
trykkes i et ny t oplag i oktober. Selskabet har også inden for Partnerska
bet arbejdet for at involvere skolevæsenet i frem stilling af et undervis
ningsm ateriale, som kan øge interessen for historie med udgangspunkt 
i lokalhistorien og evt. i m onum enterne. D ette  arbejdes der videre på, 
og der søges fondsm idler til et pilotprojekt.

Selskabet har i 2013 fortsat haft et tæ t samarbejde med Helle N o r
m and og K ulturgalaksen. Som tidligere nævnt har der været arbejdet 
sam m en om arrangem enter, som har været re tte t mod børnefam ilier, og 
disse initiativer vil vi ligeledes fortsæ tte med.

207



Nedrivninger

Frydenlund

en god ting, men at det nødvendiggør nedrivning af kom m unens ejen
dom Rundforbivej 221-23, der ikke er egnet til beboelse, beklages. E jen
dom m en H ørsholm  Kongevej 51, m atr.nr. 1 k Rudeskov. Sammen med 
D anm arks N aturfredningsforen ing  og Rudersdal M useer m odsæ tter vi 
os, at der gives tilladelse til nedrivning af Skovløberhuset og opførelse 
af ny t enfamiliehus.
Lokalplan 213 -  offentlige boliger Dronninggårds Allé, Piils skov. H er blev 
det bem ærket, at den i skoven beliggende gro tte  bør frilægges og eksi
sterende gamle træer, der giver om rådet identitet, bør bevares. 
Lokalplan 220 -  rammelokalplan for et område ved Henriksholm. I lokal
planens indledning bør ud over landskabelige hensyn tilføjes hensyn til 
kulturelle og arkæologiske værdier.
Lokalplan 228 for et boligområde ved Henriksholms Allé. Vi er af den m e
ning, at lokalplanen repræsenterer særdeles velgennem arbejdede ram 
m er for om rådets bebyggelse, in frastru k tu r og natur. D og bør i om råde 
A4 et punkthus reduceres til 3 etager svarende til om rådets øvrige 2 
punkthuse.
Vedrørende ejendommen Frydenlund, Frydenlund Allé -  om  nyt pakkeri, 
opvarm ningscentral og m aterielgård har vi s tø tte t den af ejerne ud
arbejdede placering af byggeriet, der er godkendt af Rudersdal Kom -

Frydenlund set fra havesiden, 2006. (Foto Niels Peter Stilling)
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Bestyrelsen

Lokalplaner

G e n e r a l f o r s a m l i n g e n

Selskabet afholdt sin ordinære generalforsam ling den 30. maj 2013 i 
Søllerød Sognegård med dagsorden ifølge vedtægterne og med delta
gelse af ca. 130 medlemmer. E rik  Elelmer Pedersen blev valgt til d iri
gent og ledte på vanlig gem ytlig vis generalforsam lingen. Form andens 
beretn ing  blev godkendt. K asserer Flenrik S tø tt fremlagde regnskab for
2012 og budget for 2014. Begge blev vedtaget. K ontingentet på fortsat 
250 kr. blev ligeledes vedtaget.

T il bestyrelsen blev genvalgt H enrik  S tøtt, M orten  T rom m er og 
G eorg Lund. Peter M .M . C hristensen ønskede ikke genvalg og nyvalgt 
blev V erner Hylby, som i løbet af året har påtaget sig arbejdet som kasse
rer efter H enrik  S tø tt, som jeg herm ed på Selskabets vegne takkede for 
et sto rt arbejde i de forløbne år. Som suppleanter valgtes M artin  W ilson 
og Sanne Rud. Revisorsuppleant Lis V orsting genvalgtes.

E fter generalforsam lingen holdt Kaj Sørensen, tidligere byplanchef 
i Rudersdal K om m une, foredraget “Byplaner og lokalplaner set i h isto 
risk perspektiv”.

B e v a r i n g s u d v a l g e t

12013 har der været et ekstraordinæ rt stort antal lokalplaner til høring, 
samt flere andre sager af interesse for Bevaringsudvalget, som nedenfor 
er sam m enfattet af Jan  Britze fra Bevaringsudvalget:.
Lokalpla?i 225for Rosenlund Vedbæk Strandvej. H er har vi g jort indsigelse 
m od træfældning og ændring af kystskrænten, sam t anerkendt bebyg
gelsens facadebillede m od Strandvejen. Sagen er afgjort i N a tu r og M il
jøklagenævnet.
Lokalplan 235for Skodsborg Strandvej 100, “Strandhøj”, e ttid l. plejehjem. 
H er er foreslået, at ejendom m en i stedet for nedrivning om dannes til 
ejerlejligheder.
Lokalplan 209for de Runde Haver i Nærum. H er er ud tryk t anerkendelse 
for bevarelsen af de Runde H aver i deres oprindelige udform ning og 
udseende.
Lokalplan 232 for et område ved Vedbæk Havn, hvor der er udtalt, at det 
findes rig tig t, at bygningerne betragtes som bevaringsværdige og at evt. 
nybyggeri skal have samme bygningskroppe. Påtalt blev, at lokalplanens 
østlige afgrænsning befinder sig på et om råde henhørende under Sta
tens højhedsret over sø territo rie t adm inistreret af K ystdirektoratet. 
Lokalplan 231 for Hartmans Plads i Nærum. H er er etablering af en park
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N ationalm useet havde sørget for, at vore medlemm er kunne komme tæ t på kalkmalerierne i K irkerup Kirke. 
(Foto Søren Petersen). T h . Adam og Eva i K irkerup Kirke. (Foto Søren Petersen)

D er blev vist stor 
kreativitet ved 
“englefremstil- 
lingen”
(Foto Ulla Skou)

Søllerød M enighedsråd og K ultur. B illedkunstner M ette  W ille var in 
s tru k tø r og en inspirerende leder. Sognepræst Signe K am strup fortalte

om engle og opfattelsen 
af engle gennem  tid. E t 
m eget vellykket kreativt 
arrangem ent.

I lighed med sidste 
år tog Selskabet del i 
“H avnedag i Vedbæk”. 
Vi havde opstillet en 
stand, der fortalte om 
Selskabets form ål og 
virke form idlet af Sanne 
Rud og Lars Bo H ansen 
fra bestyrelsen. Fine 
plancher med flotte lo
kalhistoriske billeder, 
billeder fra vore arran 
gementer, bøger til salg 
og pjecer illustrerede 
vores arbejde for lokal
historien for de besø
gende.
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Havesalen på 
Ledreborg. 
(Foto Søren 
Petersen)

Ledreborg

A n d r e  i n i t i a t i v e r

Selsø Kirke med 
sin velformede 
apsis, der i virkelig
heden er resterne 
af den oprindelige 
rundkirke fra det 
tidlige 1100-tal. 
(Foto Søren 
Petersen)

Selskabet har udover at invitere Rudersdals borgere med til nogle af vore 
foredrag også deltaget i en række arrangem enter, som har været re tte t 
mod børnefam ilier. D et er sket i et samarbejde med K ulturgalaksen, 
Rudersdal M useer og K ultu r i et ønske om at fortælle historie på flere 
måder.

“Aben Boplads” på Vedbækfundene var et af de arrangem enter, som 
vi i lighed med de forudgående år deltog i. M ange børn  med forældre 
eller bedsteforældre fik en oplevelse og viden om jægerstenalderen, lige
som de med begejstring frem stillede flintknive med mere.

Da julen nærm ede sig deltog vi i et “Engleværksted” sam m en med

in teriø re t er overdådigt, er opført i 1740 erne og 1750’erne af nogle af 
vore kendteste arkitekter som N icolai Eigtved og Laurids de T hurah . 
På hjemvejen blev K irkerup K irke besøgt, en af de ældste sjællandske 
stenkirker, og særlig bemærkelsesværdig på grund  af sine kalkmalerier. 
N ationalm useet havde netop begyndt en restaurering  af kalkm alerier
ne, så kun de m odigste af m edlem m erne fik lejlighed at komme tæ t på 
de gamle m estres værker. U nder hele tu ren  var N iels Peter Stilling den 
vidende og m eget underholdende guide.
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Selsø

Køkkenet på Selsø med 
mekanisk roterende stege
spid. D et er museumsleder 
på Selsø, Louise Sebro, der 
viser rundt på den smukke 
herregård.
(Foto Søren Petersen)

var tæ t på at være færdig med at skrive teksten til b indet om  Fyn. G en 
nem  de m eget smukke billeder, som forfatteren i øv rig t selv tager, blev 
den spændende historie om  vore fantastiske herregårde fortalt -  og som 
altid med et engagem ent, som begejstrer m edlem m erne.

S e n s o m m e r u d f l u g t e n

Som det snart er sket i m ange år, afholdt vi en sensom m erudflugt i sep
tem ber m åned, og som sædvanligt var rig tig  m ange af m edlem m erne 
interesserede i at deltage. T uren gik til H ornsherred  og egnen om kring 
Roskilde. V i besøgte herregården Selsø, og det blev en m eget spæn
dende oplevelse at se, hvordan m an havde valgt at restaurere denne re
næssancegård. H er var store dele af in teriø ret autentisk, og i visse rum  
kunne m an endog m eget nøje følge de forskellige årtiers om bygninger. 
P ræ sentationsstuerne var im ponerende ligesom det bevarede køkken i 
underetagen. Selsø K irke var en interessant frådstenskirke oprindeligt 
opført som rundkirke. Frokost blev spist i H erthadalens smukke om gi
velser inden besøget på Ledreborg. D enne særprægede ejendom, hvor
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E t kik ned i en 
model af det 
nye M useum for 
Sofart, som viser 
stedets arkitektur 
(Foto Kirsten 
Schmidt)

Carlsberg Byen

Museet for 
Søfart

Herregårde

Bykvarteret C arlsberg Byen er et spændende om råde, som inden for 
de kom m ende 15-20 år vil blive to ta lt ændret. H er ligger m ange fredede 
bygninger fra Carlsberg bryggerierne og m ange bevaringsværdige be
byggelser, tegnet af flere af datidens bedste arkitekter. D et blev en m eget 
efterspurgt udflugt, som desværre ikke lod sig dublere. M en 30-40 m ed
lem m er blev i 2 tim er vist ru n d t og fik fortalt om Carlsberg bygningerne 
og om  de storslåede frem tidsplaner for dette 33 hektar store areal. D et 
var henholdsvis projektlederen og byplanchefen for Carlsberg Byen, der 
var de inspirerende guider.

E fter store problemer, oversvømmelse med mere åbnede M /S  M u
seet for Søfart i efteråret, og Selskabet havde længe stået i kø for at få en 
omvisning. 3 omvisere, m useum sdirektøren og 2 m useum sinspektører 
viste vore 90 m edlem m er ru n d t i det fantastiske m useum. I H elsingør 
er det nye m useum  in d re tte t i det gamle skibsværfts 150 m eter lange 
tørdok, 1-1 Vi etage under jordniveau. M useet er en arkitektonisk ople
velse, m en det er også en u tro lig  fantasifuld måde, hvorpå historien om 
D anm arks søfart gennem  tiden bliver fortalt.

Arets sidste foredrag havde titlen  “H erregårde på Fyn”, og det var 
N iels Peter Stilling, som fyldte salen i Søllerød Sognegård og berettede 
om vore m ange smukke herregårde på Fyn. N iels Peter S tilling arbejder 
i disse år på et 4-5 binds værk, “H erregården  i D anm arkshistorien” og
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Beletage i det ny 
restaurerede E re
mitageslot (Foto 
K irsten Schmidt)

Eremitagens
restaurering

G rotte , hvor mange historier, der knyttede sig til denne specielle konge 
og grevinde D anner blev gengivet. V idere gik tu ren  for ca. 40 m edlem 
m er ind i Jægersborg H egn  til “G uldhøjen” og andre af de oldtidshøje, 
som Frederik den syvende gravede ud. Som en tilg ift til fortæ llingen 
om skoven fik deltagerne også kyndig indsigt i de m ange forskellige 
svampe, der netop på dette  tidspunkt vrim lede frem, af Jon  Voss, som 
viste sig at være “svam pekender”.

I løbet af foråret var Eremitagens restaurering blevet afsluttet og 
slottet åbnet for besøgende. Selskabet valgte at bede A nnette Straagaard, 
som havde været chef for denne restaurering, at komme og fortælle om 
dette store arbejde. G ennem  storartede billeder og et m eget engage
re t foredrag fik alle en oplevelse af, hvordan slottets in teriør var bragt 
tilbage til tæ t på sit oprindelige udseende i farvevalg og ikke m indst i 
m aterialer, og de værdier der nu er blevet bevaret for eftertiden. Slottet 
er ikke tilgæ ngeligt for besøgende i v in tertiden, og i øvrig t kun i små 
grupper af gangen, så det er overladt til m edlem m erne individuelt at 
besøge Erem itagen i 2014.
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Søllerød
Kirkegård

Arboretet

Byvandring i 
Raadvad

Vandretur i 
Jægersborg Hegn

deltage i den interessante vandring lyttende til de u tro lig  forskellige for
tællinger, som gravm inderne gav anledning til. Søllerød K irkegård er 
en af landets sm ukkeste, og vores lokalhistorie bliver her synlig på sin 
egen måde. Vi så gravm æler tilhørende de selvbevidste bønder sam
let i gravkvarterer fra de forskellige landsbyer, vi beundrede de store 
mausoleer, og gravstederne for de velhavende landstedsejere fra Ø re 
sundskysten, der lå med udsigt til søen, så hvorledes 1900-tallets store 
mænd ønskede at frem stå efter døden, og hvordan vor tids grave ser ud. 
Hele tu ren  blev fu lg t af Niels Peter Stillings interessante fortæ lling om, 
hvordan kom m unen har udviklet sig gennem  små 200 år.

A rboretet ligger i H ørsholm  K om m une, men helt op ad kom m u
negrænsen til Rudersdal, visse steder endog på Rudersdals jorde. A r
boretm ester Ole R. Byrgesen viste ru n d t blandt de ca. 2000 arter, som 
findes og er basis for forskning og undervisning. D et blev en levende 
og m orsom  beretn ing  om de m ange træ er fra hele verden, som vi fik 
lejlighed til at se nærm ere på i det smukke majvejr. D en  store interesse 
for besøget gav anledning til lidt senere i maj at gentage rundvisningen.

E n byvandring i Raadvad fandt også sted i maj. D et var stadsarkivar 
Jeppe T ønsberg  fra Lyngby, som førte os ru n d t og fortalte om denne 
lille enklave m idt i Jægersborg H egn, om givet af skov på alle sider. H er 
ved M ølleåen lå Raadvad K nivfabrik og før den andre møller, der ud
nyttede M ølleåens vand. O m rådet ejes af staten og er nu fredet. D et 
betragtes som et værdifuldt industrim inde, og der er bevaret flere af de 
bygninger, som den første fabriksejer N . J. Jessen opførte i 1700-tallet. 
D er er stadig en egen stem ning forbundet med den lille bebyggelse, som 
var et sam fund for sig selv med skole, kro, smedjer, værksteder, hvor 
frem stilling af m ange forskellige håndværk var m uligt. I dag arbejdes 
der stadigvæk i nogle af de gamle værksteder, men nu er det stenhug
gere, træskærere, tekstilarbejdere, bronzestøbning, m alerarbejde -  for 
de flestes vedkom m ende med arbejder, der restaurerer eller genskaber 
historiske genstande. V i var på besøg i disse interessante værksteder. 
Også for dette besøg i Raadvad var interessen så stor blandt m edlem 
m erne, at arrangem entet blev gentaget i septem ber m åned -  denne gang 
dog med m ig som fortæ ller af Raadvads historie og som guide run d t 
imellem de gamle huse.

E fteråret bød desuden på en spændende tu r  i Jægersborg H egn, 
arrangeret og ledet af Jon  Voss, på dette tidspunkt ny m useum sleder 
for Rudersdal M useer, og Søren Petersen, vores næstform and. D et var 
dels en lokalhistorisk tur, dels en tur, hvor der blev fortalt skovhistorie. 
T uren udgik fra Skodsborg station med besøg ved Frederik den Syvendes
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Arboretm ester 
Ole R. Byrgesen 
fortæller om arbejdet 
med at bevare 
træarterne
(Foto Kirsten Schmidt)

“Dobbeltmordet 
på Peter Bangs 
Vef

A rboretet i H ørs
holm (Foto Kirsten 
Schmidt)

tidslom m e fra ca.1900 med alt “på sin re tte  plads”, hvor der kun m angler 
beboerne.

Foredraget om  “dobbeltm ordet på Peter Bangs Vej” holdt i Sølle
rød Sognegård var bestem t noget ganske andet. Peer Kaae, journalist 
og forfatter, kunne dram atisere denne i forvejen yderst spændende

krim inalgåde, så m an 
kunne høre en knap
penål falde til gulvet. 
Vi fik præsenteret en ny 
løsningsteori, der byg
gede på nye m aterialer 
fra Landsarkivet, og vi 
så billeder fra Søllerød, 
hvor de implicerede 
personer havde haft 
deres gang -  et som
merhus på K ong Valde
mars vej, Kirkeskoven 
og m uligvis en grav på 
kirkegården.

Rundvandringen på 
Søllerød K irkegård i 
april m åned med Niels 
Peter Stilling m åtte 
dubleres, rigtig mange 
af vore m edlemmer ville
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“ Jagten på den 
forsvundne sjæl
landske madkul
tu r”

Nationalmuseets
Klunkehjem,

E t blik ud over 
Søllerød Sø fra de 
højtliggende grave 
og mausoleer på 
Søllerød K irke
gård (Foto Søren 
Petersen)

og tillige m iddelalderarkæolog og m adhistoriker, til at fortælle om  “Jag
ten på den forsvundne sjællandske m adku ltu r”. Hvad er egentlig gam 
mel dansk mad, og hvordan spiste m an på vores egn og på Sjælland for 
nogle hundrede år siden? Foredraget drejede sig blandt andet om bon
desam fundets kost, der byggede på, hvad jorden kunne præstere, men 
også på den påvirkning, som vores egn fik som en væsentlig leverandør 
af råvarer til hovedstaden. I dag med den store interesse for N y N ordisk  
M ad, rejste spørgsm ålet sig, om  en søgen tilbage til gam le re tte r og en 
anden tilberedning  end industrisam fundets kunne give nye m adople
velser. D et m ente foredragsholderen bedst kunne afgøres ved at smage, 
og det gjorde vi. Bi Skaarup havde tilbered t spændende sm agsprøver på 
forretter, k ød re tter og dessert. Salen i Søllerød Sognegård var fuld af 
medlem m er, der smagte og nød mad og fortælling.

E t af årets besøg uden for Rudersdal gik til N ationalm useets K lun 
kehjem i Frederiksholm s Kanal. Vi havde arrangeret 2 om visninger i 
grosserer Rudolph Christensens herskabelige hjem skabt om kring 1890 
i tidens klunkestil. D et enestående ved denne lejlighed er, at sto rt set 
hele det autentiske in teriø r er bevaret. Fam iliens 2 dø tre  beboede lejlig
heden efter forældrenes død, de giftede sig ikke og bevarede alt uæ ndret 
med stor pietet over for forældrenes m øbler og indretn ing. A lt blev efter 
deres død testam enteret til N ationalm useet. D et er som at besøge en
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Årsberetning for Historisk- 
topografisk Selskab for 
Søllerødegnen 2013
A f  Anita Mikkelsen

Det er med glæde, at jeg kaster et tilbageblik på 2013. Det har været et meget 
aktivt år og indeholdt mange vellykkede arrangementer, hvis vi skal dømme 
efter de tilbagemeldinger, vi har fået. Vi mener også, at vi har opfyldt Selska
bets form ål med at vække interesse for vor lokale historie og historie generelt 
samt har påvirket bestræbelser på at bevare vore kulturelle værdier.

A r r a n g e m e n t e r

Bi Skaarup 
præsenterer sine 
“rugbrødskager” 
for formanden 
(Foto Kirsten 
Schmidt)

Ved planlægningen af vore arrangem enter har vi i tankerne, at det både 
skal være arrangem enter, der giver oplevelser og ny viden om vort nære 
miljo, men tillige at m indre tu re  til nye historiske steder, lidt længere 
end Rudersdal K om m une, kan være med til at øge vores historiske viden 
og sætte vores egen egns historie ind i et stø rre perspektiv. M ed vo

res sensom m erudflugt, 
der som altid er meget 
populær, har vi endog 
m ulighed for i løbet af 
en hel dag at komme 
rig tig  langt om kring 
og vise m edlem m erne 
steder, som ikke er så 
kendte og nem m e at 
få lov at se, og som vi 
skønner kan have vore 
m edlem m ers interesse.

Vi begyndte året 
noget utraditionelt med 
at indbyde Bi Skaarup, 
der er præsident for 
Gastronomisk Akademi
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Dagligliv på 
H istorisk Arkiv. 
Kommunearkivar 
M orten Richardt i 
færd med registre
ringsarbejde. I bag
grunden på reolen 
ses M andtalsli
sterne for Søllerød 
Kommune.

ansættelse d. 1. juni, med registrering som prim æ r opgave. H elle W ik- 
strøm s ansættelse blev forlænget pr. 1. decem ber 2013.

Farvel til Arkivleder M artin  D ahl sagde efter m ange gode år på Arkivet op
M artin Dahl sidst i septem ber 2013, idet han havde fået ny t job (som Records M ana

ger i D O N G  Energy). M artin  D ahl fratrådte u ltim o oktober.
E fter stillingsopslag og ansættelsessam taler blev det beslu ttet at an

sætte Lars Bo H ansen som ny arkivleder, til tiltrædelse prim o 2014.
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Daværende arkiv
leder M artin  Dahl 
åbner udstillingen 
om Haldor Topsoe 
i adm inistrations- 
center Birkerøds 
forhal, juni 2013

Nordbanen

G rundet personalesituationen blev den planlagte udstilling “Ru
dersdal Før og N u ” indtil videre aflyst. G runde t personalem angel i 
overgangsperioden mellem M artin  D ahls afgang og den ny arkivleders 
tiltrædelse blev der endvidere ikke etableret udstillinger i vinteren 2013. 
D er blev dog taget hul på forberedelserne til en udstilling  om N o rd 
banens 150-års jubilæum  i 2014, hvor der også er fokus på jernbanens 
betydning  for postbefordringen i om rådet. U dstillingen forberedes i 
samarbejde med Birkerød Frim ærke Klub.

P e r s o n a l e :

H istorisk  Arkiv for Rudersdal K om m unes personale bestod i 2013 af 
arkivleder M artin  D ahl, kom m unearkivar M orten  Richardt, arkivar 
M orten  Trom m er, seniorm edarbejder C hristian  Kaarsberg, H elle W ik- 
strøm  sam t D orte  E rrebo (arkivfrivillig). M artin  W ilsons m idlertidige 
ansættelse som arkivvært sluttede d. 15. april 2013.

M orten  R ichardt blev fastansat som kom m unearkivar d. 1. maj 2013. 
C hristian  K aarsberg startede i seniorjob som arkivvært onsdage, to rs
dage og fredage d. 22. maj. H elle W ikstrøm  startede i en m idlertidig
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Fra åbningen af 
arkivets udstil
ling om Birkerød 
Gymnasium, marts 
2013.

I forbindelse med H aldor Topsøes beklagelige bortgang  fire dage før 
fødselsdagen blev det dog nødvendigt at tage udstillingen ned og revi
dere plancherne. U dstillingen blev genopstillet i uge 22.

M artin  D ahl holdt foredrag om historien bag H olte, H olte M idt
punk t og H olte bibliotek ved H olte Biblioteks officielle åbning d. 21. 
m arts. M orten  R ichardt og M orten  T rom m er holdt kursus i slægts
forskning i Birkerød d. 21. maj.

Sølerødlejrens Arkivet var sam m en med biblioteket den 30. og 31. oktober på N æ -
Odden eksisterer rum  G ym nasium  for at fejre skolens 10 års jubilæum. H er blev der 
stadig. Fotos 2013 blandt andet vist gamle fotos fra N æ rum .
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Fra arkivets hver
dag: Lokalhisto
riske arkivalier på 
deres plads i kælde
ren under N ærum  
Bibliotek.

beredelsen. D et påregnes, at skranken med infoskærm  om  arkivet og 
præsentation af “M ånedens arkivalie” etableres i løbet af foråret 2014. 

Briiel & Kjærs E t samarbejde med virksom heden Briiel & Kjærs arkivgruppe om
arkivgruppe opbygning af arkiv og m useum  blev påbegyndt i 2013. Ind til videre har 

arkivet afholdt 2 fyraftensm øder med arkivgruppen. På sigt regner ar
kivet med at samarbejde om form idling og forskning i virksom hedens 
historie.

I løbet af 2013 blev der foranstaltet undersøgelser med henblik på 
vurdering  af, hvorvidt det overordnet set vil være hensigtsm æssigt at 
benytte sig af alternative program m er til reg istrering  af arkivalier.

U d s t i l l i n g e r  o g  a k t i v i t e t e r

U dstillingen om Birkerød G ym nasium  vandrede fra N æ rum  til Birke
rød G ym nasium  og til sidst til M antziusgården, hvor den stod indtil 
d. 4. juli. D er blev opsat plakater om udstillingen strategiske steder i 
Birkerød bymidte.

U dstillingen om  Søllerød Sommerlejr på N ordkysten blev forberedt 
og efterfølgende opsat i N æ rum , hvor den stod fra d. 24. juni -  1. sep
tember. E fter at have været på arkivet og N æ rum  Skole stod udstillingen 
om Søllerød Som m erlejr på H olte Bibliotek i hele oktober måned.

Haldor Topsøe U dstillingen om H aldor Topsøe i anledning af 100 års-fødselsdagen
blev opstillet ved Hovedbiblioteket i Birkerød og skulle senere flyttes til 
virksom hedens hovedsæde i Ravnholm , H istorisk  Arkiv samt Rådhuset.
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Udgravning ved 
Langbaven

Erik Helmer
Pedersens
bogsamling

W inter og Karina Truelsen. Stina Brorsen W in ther gik på barsel i 
m arts, mens Karina Truelsen vendte tilbage efter barsel i juli. I juni blev 
arkæologistuderende Sabine T h ran e  ansat i en stilling som studenter
medhjælp på hverdage -  12 tim er om ugen, således, at det daglige per
sonale på hverdage udgøres af leder af Vedbækfundene Anne Birgitte 
Gurlev samt Sabine T hrane. Sabine T hrane  har tidligere været ansat som 
weekendvagt. D erudover har Sara Juel Andersen, Stina Brorsen W in ter 
og Karina Truelsen også deltaget i undervisning af skoleklasser i Vedbæk- 
fundenes skoletjeneste i 2013.

P l a n e r

Inden arbejdet med udvidelsen med et ekstra spor af H elsingørm otor
vejen foretog H ørsholm  Egns M useum  en arkæologisk udgravning ved 
Langhaven. Ved udgravningen blev fundet rester af 12 langhuse. D et 
ældste kan dateres til ældre bronzealder. D er ser ud til at have været 
bebyggelse på stedet indtil tiden om kring  K risti fødsel. Analyser og da
teringer af fundene tager tid, og dette arbejde strækker sig ind i foråret 
2014. H usenes historie sammen med de m ange genstande, der blev fun
det ved udgravningen, udstilles på Vedbækfundene i efteråret 2014.

H i s t o r i s k  A r k i v :

Renoveringen af arkivets lokaler og kælder trak  ud, hvorfor der var be
græ nsninger i adgangen til arkivalierne. Blandt andet manglede der reo 
ler. Disse blev leveret i efteråret, og arkivet kom således næsten helt på 
plads i slutningen af året.

E fter afhentn ing  af de første seks flyttekasser af E rik  H elm er 
Pedersens store arkiv og bogsam ling (især litte ra tu r om  lokalhistorie, 
udvandrerhistorie og landbrugshistorie), som E H P  glædeligvis har 
doneret til H istorisk  Arkiv, er det aftalt at vente med at hente resten, ind
til der (forhåbentlig) vil kunne etableres et sam let bibliotek bestående af 
M othsgårdens bibliotek, Arkivets håndbibliotek og E H P ’s sam ling i 
nord-længen ved biblioteket i N æ rum . Sam lingen ville ellers skulle stå 
nedpakket og ubrugelig hen indtil da.

Arkivet fik styr på arbejdsplanen for 2014 i N E A . D er bliver en række 
fagsystemer, der skal afleveres, og Arkivet går også i gang med forbere
delserne til en aflevering i 2015 af kom m unens ESD H -system , Acadre.

Planen for arkivskranke i biblioteket om lørdagen blev udsat, da det 
skønnedes m est hensigtsm æssigt at inddrage den ny arkivleder i for-
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Udenlandske 
f o r s k e r e L e k to r  
og arkæolog Erik 
Brinch Petersen 
fortæller de besø
gende forskere fra 
jægerstenalderkon- 
gressen Problems 
in Palaeolithic and 
M esolithic research 
på Københavns 
Universitet d.
30-31. maj 2013 om 
gravene fra Ved
bæk. Foto Anne 
Birgitte Gurlev.

Stenalderkost

gravningerne i Vedbæk M aglemose og har forsket i Vedbækfundene og 
jægerstenalderen lige siden. En forskning som ligger til g rund  for for
m idlingen i udstillingerne på Vedbækfundene. De udenlandske forskere 
fra kongressen fik efter deres besøg i Vedbæk M aglem ose lørdag d. 1. 
juni om visning i Vedbækfundenes udstillinger af E rik  Brinch Petersen.

O m talen i pressen af vores arrangem enter har været god hele året. 
M idt i en valgkamp og med m indre end 14 dage til kom m unalvalget i 
novem ber kom Vedbækfundenes vildsvin på forsiden af Rudersdal Avis 
og V illabyerne, som uddeles i G entofte K om m une. Foredraget Stenal
derkost er hot, som Vedbækfundenes leder Anne Birgitte Gurlev holdt 
d. 14. februar, fik dog særlig stor pressedækning. Foredraget handlede 
om, hvad vi egentlig ud fra de arkæologiske fund ved om  stenalderens 
kost. At stenalderkost er oppe i tiden kunne tydeligt mærkes på den 
efterfølgende presseomtale. E n  fin omtale af foredragets indhold i Fre
deriksborg Amts Avis betød, at foredraget fik presseom tale i både tv, 
radio og dagspresse.

P e r s o n a l e

W eekendvagterne blev i 2013 dækket af arkæologistuderende Sofie Jø r
gensen, Sara Juel Andersen, Andreas G rundtvig  Binder, Stina Brorsen
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Nissejagt

Forskning

H os Esben K annegaard fik de besøgende børn  frem stillet deres egen 
flintkniv. I nogle af de andre værksteder kunne børnene sy skindpunge 
og frem stille bådformede lerlamper. Aben Boplads blev arrangeret i 
samarbejde med børnekulturkonsulent Helle N orm and og H istorisk- 
topografisk Selskab for Søllerødegnen.

I skolernes efterårsferie var der tegnekonkurrence og tegneunder
visning. A rkæologistuderende Sara Juel Andersen stod for tegneunder
visningen, hvor børnene kunne lære at tegne dyr. H u n  underviste også 
i, hvordan m an i jægerstenalderen tegnede dyr og mennesker.

A ret sluttede igen med en nissejagt i Vedbækfundenes udstillinger. 
E n drillenisse havde gem t over 100 nisser i udstillingen, som børn  i 
alle aldre skulle finde. N issejagten foregik i m useets åbningstid, så alle 
museets gæster med børn  kunne have glæde af den. M en det var også 
m ulig t for børnehaver og skoleklasser at bestille tid til nissejagt om 
formiddagen. D et benyttede både børnehaver og 0. klasser i Rudersdal 
K om m une sig af. N issejagten varede en tim e og var gratis for de delta
gende børnehaver og 0. klasser.

F o r e d r a g , b e s ø g  o g  a n d e n  f o r m i d l i n g

Vedbækfundene har fået rig tig  god omtale både udenlands og inden
lands i 2013. D et norske tv-selskab N R K  viste i de første m åneder af 
2013 en stor TV -serie, “A rkeologerne”, som indeholdt optagelser fra en 
række danske museer, heriblandt Vedbækfundene. I optagelserne havde 
nordm ændene fokus på grav 8 med kvinden og barnet på svanevingen. 
O ptagelserne med jægerstenalderens grave fra Vedbæk betød, at V BF 
i 2013 også fik m useum sgæster fra N orge, som havde set indslaget om 
Vedbækfundene i TV. Også bym useet i Bergen med 38 ansatte lagde 
vejen forbi Vedbækfundene på deres personaleudflugt til D anm ark d. 
17. oktober. I 2013 fik kvinden med barnet på svanevingen også to siders 
fin om tale af N icky M ilner et al i en ny engelsk bog, “Star Carr. Life in 
Britain af the Ice Age”. Bogen handler om et berøm t, over 10.000 gam 
melt engelsk fund fra jægerstenalderen.

D er forskes stadig i Vedbækfundene, og de udstillede grave tiltræ k
ker besøg af universiteter og udenlandske forskere. For de arkæologi
studerende på K øbenhavns U niversitet er et besøg på Vedbækfundene 
en fast tradition. Også Lunds U niversitet kom m er på besøg hvert år. D. 
30. - 31. maj blev der afholdt en jægerstenalderkongres på K øbenhavns 
U niversitet i anledning af, at lektor og arkæolog E rik  Brinch Petersen 
gik på pension. E rik  Brinch Petersen har været udgravningsleder på ud-
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Äben boplads 
På Aben Boplads 
2013 fik børnene 
frem stillet deres 
egen flintekniv 
hos arkæolog og 
flinthugger Esben 
Kannegaard fra 
M useum Østjyl
land. Foto: Anne 
Birgitte Gurlev.

Aben boplads

Undervejs i m otionsløbet kom børnene til jægerstenalderen, hvor de 
m ødte skindklædte vildsvinejægere. De kom til 1700-tallet, hvor de bl.a. 
m ødte både M arie og Laurids de T h u rah , og de kom til en eventyrver
den, hvor de m ødte både elvere, orker og en heks. Jag ten  på historien 
blev arrangeret i samarbejde mellem forskellige institu tioner inden for 
K ulturom rådet i Rudersdal K om m une, D ansk O rienterings Forbund 
med Søllerød O rienteringsklub og skuespillere fra N æ rum  Lokalteater. 
D et blev en stor succes. I alt 723 børn  og voksne deltog i løbet, som alle 
kom igennem  Vedbækfundenes udstillinger.

Vedbækfundene deltog i Rudersdal M useers cykeltur i Geels Skov og 
Kirkeskoven, som sluttedes af med en rundvisning på Vedbækfundene. 
I Geels Skov er der rester af stendysser - bondestenalderens storstens- 
grave. D er er gravhøje antageligt fra bronzealderen, og ru n d t om kring i 
skoven kan ses skåltegnsten, som er sten med indhuggede fordybninger 
fra bronzealderen. I skoven findes også nogle af D anm arks allerbedst 
bevarede spor af oldtidens marksystemer. Vedbækfundene deltog også i 
Rudersdal M useers ju letur i Rude skov.

Igen i 2013 blev der i septem ber afholdt Aben Boplads, hvor græs
plænen foran Vedbækfundene blev in d re tte t med forskellige stenalder
værksteder. I år blev flintværkstedet bem andet med en af landets dygtig
ste flinthuggere, arkæolog Esben K annegaard fra M useum  Østjylland.
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De 723 deltagende 
børn  og voksne 
blev lukket ind i 
hold med 10 mi
nutters mellemrum 
til m otionsløbet 
Jagten på historien 
på Vedbækfundene, 
GI. Holtegaard og 
i om rådet om kring 
GI. Holtegaard. 
Foto: M ia Bursø 
Kristensen.

om  jægerstenalderen og 1700-tallet. De skulle også ved hver post delta
ge i en fysisk aktivitet og samle en “svanefjer” til en ny, blød svanevinge 
til det lille barn  i graven. H istorien  blev dram atiseret af billedkunstner 
og historiefortæ ller Susanne Holck, som sam m en med de deltagende 
b ørn  skabte en ny svanevinge til det lille barn  i graven. Svanevingen er 
nu udstillet på Vedbækfundene.

Den nye svane
vinge ...: Ved m oti
onsløbet Jagten på 
historien blev en ny 
“svanevinge” skabt 
til det lille barn i 
jægerstenaldergra- 
ven med barnet på 
svanevingen. Her 
overrækkes den 
nye ’’svanevinge” 
overrækkes af 
deltagende børn til 
Vedbækfundenes 
leder Anne Birgitte 
Gurlev. Foto: Mia 
Bursø Kristensen.
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Kulturgalaksen

“Jagten på 
historien”

Å r e t s  a n d r e  a k t i v i t e t e r  o g  a r r a n g e m e n t e r

D et er blevet fast tradition, at der skal være aktiviteter for børnene i 
skolernes ferier. I vinterferien var tem aet “V ildsvinejagt”. V edbækfun
dene havde opgaver og en konkurrence til forskellige aldersklasser, hvor 
børnene kunne lære om jægerstenalderens vildsvinejagt. Alle dagene var 
der m ulighed for at skyde med bue og pil. I alt 80 børn  deltog i konkur
rencen om  at gå på jagt efter vildsvin i udstillingerne.

Vedbækfundene har som repræ sentant for Rudersdal M useer i årets 
løb deltaget i flere sam arbejder med andre institu tioner inden for kul
tu rom rådet i Rudersdal Kom m une. Som det foregående år arbejdede 
Vedbækfundene i 2013 sam m en med K ulturgalaksen, Rudersdal Biblio
teker og Rudersdal M usikskole om Smag på ku lturen  - et sam let pakke
tilbud til Rudersdal K om m unes børnehaver og Dagplejen. M ødet med 
kunst og ku ltu r understø tter de pædagogiske læreplaner, som der ar
bejdes med inden for børneom rådet. Smag på ku lturen  er tæ nkt som en 
appetitvækker for børnehaver og Dagplejen. Pakketilbuddet er udviklet 
i dialog med B ørneom rådet. Vedbækfundenes del af pakken er forløbet 
“Lys og m ørke i jægerstenalderen” -  et forløb, hvor børnenes sanser 
kom m er i spil sam tidig med, at de oplever jægerstenalderens verden.

E t andet samarbejde var K ulturens M otionsdag, hvor ku lturelt 
indhold blev kom bineret med fysiske aktiviteter. K ulturens M otions
dag afholdes i samarbejde med G olden Days. På dagen fredag d. 24. 
maj kunne børnefam ilier i hele H ovedstadsom rådet vælge mellem 12 
forskellige m otionsruter i om rådet fra Stevns til H elsingør. I 2013 var 
overskriften for dagen “Jagten  på historien” og i Rudersdal K om m u
ne blev m otionsløbet afholdt på Vedbækfundene, GI. H oltegaard og i 
om rådet om kring  GI. H oltegaard. D er blev nedsat en historiegruppe, 
som skabte et forløb, der tog udgangspunkt i mystiske hændelser som 
barnegråd i barokhaven og u ro  på GI. H oltegaard. U roen  kunne også 
mærkes i 1700-tallet, da L auritz  de T h u rah  byggede GI. H oltegaard og 
boede i bygningen sam m en med sin kone M arie. I M aries (fiktive) dag
bog kunne læses, at også hun  havde oplevet mystiske tin g  som barne
gråd i haven og skindklædte vildsvinejægere i de fine stuer. Årsagen til 
al u roen  var, at svanevingen, som det nyfødte barn i jægerstenalderen 
blev gravlagt på, var rådnet væk. E n  ny svanevinge m åtte fremskaffes, 
så der igen kunne blive fred på GI. H oltegaard og Vedbækfundene. D er 
blev derfor arrangeret et m otionsløb med poster på Vedbækfundene, 
på GI. H oltegaard, i barokhaven, på M ariehøj og om rådet om kring 
GI. H oltegård. H er fik børnene ved posterne lidt kulturhistorisk  viden
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Børnenes 
vurdering a f  
museet

Søndags- 
omvisninger for 
skoleklasser

også på søndage! Vedbækfundene fik i juni besøg af deltagerne på en in 
ternational jægerstenalderkongres afholdt på K øbenhavns Universitet, 
og igen kom flere universiteter på besøg på m useumsafdelingen.

B e s ø g s t a l  o g  s k o l e t j e n e s t e

Besøgstallet steg i 2013 - i alt 8490 museumsgæster, heraf 4046 børn, 
besøgte Vedbækfundene. D et er en stigning på i alt 813 besøgende i 
forhold til 2012. Børnene udgør næsten halvdelen af V B F’s samlede be
søgstal, og de kan tydeligvis lide atvæ re på stedet. D ette kan også læses i 
gæstebogen, hvor børnene en gang imellem skriver egne kom m entarer. 
Børn fra Hareskov Skole skrev følgende kom m entarer ved deres besøg: 
“Kære m usem um  jeg har harft en dejlig dag og høper jeg kom m er igen 
hilsen C athrine.” “D et var sjovt at være her og helt vildt sejt. N icolaj”. 
“I starten  troede jeg at det ville blive kedeligt m en det var farktisk mega 
sjov Valdemar.” “I kan godt være stolt af jeres musser det er et godt m u
sem kh A lberte”.

D en m ånedlange skolekonflikt i april 2013 betød desværre aflysnin
ger af allerede aftalte undervisningsforløb. M en når årets besøg gøres 
op, var skoletjenesten velbesøgt. E fter som m erferien var der på de fleste 
hverdage besøg i skoletjenesten, og det var svært at finde ledige tider til 
skoleklasser, der ønskede at se Vedbækfundene. I alt 132 klasser, bø rne
haver og andre grupper kom i 2013 på besøg. A f dem fik de 98 under
visning i skoletjenesten og om visning i Vedbækfundenes udstillinger.

2013 blev også et år, hvor et nyt fænomen dukkede op i skoletjene
sten -  om visninger af skoleklasser på søndage. Søndagsbesøgene blev 
arrangeret af engagerede forældre, der ønskede, at deres børns klasse 
skulle opleve Vedbækfundene. Søndagsbesøgene bestod ikke bare i un 
dervisning af skolebørnene, for med dem fulgte både søskendebørn og 
forældre, som derm ed også fik glæde af Vedbækfundene. Da VBF har 
opgaver til forskellige aldersklasser kunne alle børnene efter undervis
ningen løse opgaver i udstillingen, og der blev slu ttet af med bueskyd
n ing udenfor. U dstillingsrum m ene var på disse søndage fyldt til briste
punktet. M en det fungerede fint, og børn  og voksne tog hjem med en 
god oplevelse. Skoleomvisninger på søndage ser ud til at være kom m et 
for at blive. D er er allerede et par bestillinger til 2014.
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P e r s o n a l e :

Rudersdal M useers ny leder, Jon  Voss, tiltrådte 15. februar 2013. 
Augustinus Fonden bevilgede i efteråret 2014 glædeligvis halvanden 
m illion kr. til reg istra tor Anders Bank Lodahls Ph. D .-forløb på Syd
dansk Universitet. Ved årsskiftet var m an også nået tæ t på en godken
delse af Ph. D -projektet fra universitetets side. I løbet af foråret 2014 vil 
U niversitetet meddele Rudersdal M useer, om  Ph.d.-forløbet kan in iti
eres medio 2014 eller først på et senere tidspunkt.

Mothsgården Ved årsskiftet 2013/2014 bestod personalet på M othsgården af Jon
Voss (leder af Rudersdal Museer), Svend C hristensen (leder af M o
thsgården), registrator Anders Bank Lodahl, m useum sform idler M illi 
Svarre, udstillingsarkitekt K irsten  Schm idt, arkitekt Steen N ielsson, 
bogholder/sekretær B irgit Simonsen samt vore gode og dygtige frivil
lige: Bjarne Pedersen, G rete Floppe, Ianne Elo, Jy tte  M ochizuki og 
Lennie Simonsen.

B e s ø g s s t a t i s t i k :

Udstillinger Periode Antal Brutto- N etto- N etto- N etto-
dage besøg besøg besøg  

i % af 
året

besøg  
pr. dag

K lingspor 1/1 -  1/4 90 733 733 18,5% 8,1
(fra nov. 2012

Ingen udstilling 2/4 -2 3 /4 21 788 55 1,3% 2,6

H erreværelset 2 4 /4 - 31/12 252 3949 3161 80,2% 12,5

O ktober 1943 2/10 —31/12 90

V e d b æ k f u n d e n e :

2013 var e t godt år, hvor besøgstallet var i top. R igtig  m ange børn  og 
voksne besøgte udstillingerne og benyttede Vedbækfundenes forskel
lige tilbud og aktiviteter. D et var også et år, hvor Vedbækfundene fik fin 
om tale i flere forskellige m edier lokalt, nationalt og in ternationalt. P ri
vate valgte i flere tilfælde at fejre deres fødselsdag med en om visning på 
Vedbækfundene, og skoletjenesten var hele året velbesøgt med masser 
af børnehaver og skoleklasser -  og som noget helt ny t kom skoleklasser
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Fremtiden i 
Nærum

Museumsleder 
Jon  Voss taler 
ved åbningen af 
særudstillingen 
“Herreværelset”.

længe har været planlagt, at børneinstitu tionen skal flytte derfra. D ette 
vil også m uliggøre en langt mere hensigtsmæssig placering af arkivlæ
sesalen end den nuværende, idet arkivlæsesalen vil kunne placeres sam 
men med det udvidede bibliotek i nordlængen. D ette vil m edføre bedre 
pladsforhold for både arkiv, m useum  og gæster samt langt større tilgæ n
gelighed for arkivgæsterne; i det hele taget vil der kunne skabes et m eget 
fint m useum s/arkiv/ forskningsm iljø i de to længer.

D er blev i foråret 2013 nedsat en arbejdsgruppe (med deltagelse af re 
præsentanter fra alle afdelinger) med henblik på at definere overordnede 
tem aer og layout for den kommende faste udstilling i M othsgårdens ho
vedbygning. Deltagerne i arbejdsgruppen udarbejdede bl.a. foreløbige 
lister over genstande/arkivalier samt relevante kilder til belysning af 
udstillingens forskellige temaer. D et påregnes at inddrage eksterne ud- 
stillingsarkitekter i planlægningen i starten af 2014, hvorefter der skal 
udarbejdes et skitseprojekt til godkendelse i K ultur- og Fritidsudvalget. 
H erefter skal projektm aterialet danne grundlag for ansøgninger til en 
række fonde om midler til detailprojektering og etablering af udstillingen.
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Fra udstillingen 
“Herreværelset”.

Debataften I septem ber 2013 afholdt Rudersdal M useer to debataftener kom bi
neret med rundvisninger i sæ rudstillingen “H errevæ relset”. Filosoffen 
T hom as Ryan stod for at sætte m anderollen i perspektiv under disse 
arrangem enter, der var en del af G olden Days Festivalen med tem aet 
“Philosophy N ow ”.

D en 18. septem ber afholdtes der historisk vandretu r i Skodsborg/ 
Jægersborg H egn  i samarbejde med H istTop. D er var ca. 40 deltagere, 
og tu ren  var en succes.

Ø V R I G T

A dm inistrationen og afdelingen for N yere T id  skal som nævnt flytte 
fra M othsgården til en perm anent placering i N æ rum  i forbindelse med 
restaureringen af M othsgårdens hovedbygning. I oktober 2013 besøgte 
personale og frivillige syd-længen i N æ rum  for at danne sig et overblik 
over de lidt trange forhold. E fter indbyrdes drøftelser blev der udarbej
det en plan for placering af m edarbejderne. D er er dog behov for mere 
plads (blandt andet til museets uundværlige håndbibliotek, der for langt 
størstedelens vedkom m ende må stå nedpakket i de kom m ende år).

Heldigvis ser der ud til at være gode chancer for, at m useet vil kunne 
benytte nord-længen ved biblioteket fra u ltim o 2015, idet det allerede
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E ttie, Carl og 
D orrit M elchior 
fortalte historien 
om deres flugt over 
Øresund fra Ved
bæk til Ven -  som 
blev form idlet i 
H otspot-udstillin- 
gen “Aktionen mod 
de danske jøder 
i oktober 1943” 
i efteråret 2013. 
Fotografiet er fra et 
aftensarrangem ent 
på M othsgården d. 
17. dec. 2013.

Skovhistorisk
cykeltur

Juletur til 
Rude Skov

25 deltagere og personale fra både M othsgården og Vedbækfundene. 
Landskabets udvikling og skovenes og vejenes historie blev form idlet af 
M othsgårdens personale, mens Vedbækfundene stod for form idlingen 
af skovens m ange spændende oldtidsm inder. M ed i prisen på skovturen 
var gratis entré til Vedbækfundene, og cykelturen sluttede med en lille 
om visning dér. I novem ber blev en tilsvarende skovtur i Rude Skov ud
budt. De m ange væltede træ er i efterårets voldsomme storm e betød dog, 
at tu ren  m åtte aflyses. Cykelturen i Rude Skov afholdes i stedet i foråret 
2014, hvor der også afholdes cykeltur i Geels Skov og aftenvandring 
sammesteds (sidstnævnte i samarbejde med HistTop).

I stedet for cykelturen blev der udbudt en ju le-vandretur i Rude Skov 
i decem ber 2013, idet der stadig lå træ er hen over stierne visse steder, 
hvilket um uliggjorde cykling. Julevandringen i Rude Skov d. 15. decem
ber blev en stor succes, med 25 glade og fornøjede gæster, som ud over 
de historiske godbidder blev diverteret med lidt julelækkerier. På tu ren  
stod Svend C hristensen og Jon  Voss for form idlingen af aspekter af sko
vens nyere historie, mens Vedbækfundenes leder A nne Birgitte Gurlev 
tog sig af form idlingen af oldtidsm inderne og m oserne med tørvegrav- 
n ing og mosegeologi. T uren afsluttedes ved aftentid på et højdedrag, 
hvor deltagerne kunne nyde udsigten over Store Stubbesø i m åneskin
net, mens der blev serveret glögg, klejner og varm  æblesaft med kanel.
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Herreværelse 
fra 1880’erne fra
udstillingen
reværelset”.

Hotspot-
udstilling

H er-

kom for alvor i gang efter som m erferien 2013, og der blev bl.a. tru ffe t 
aftale om  indlån af håndvåben, uniform er, udstyr og nogle m eget fine 
artilleripjecer fra Tøjhusm useet og et s to rt antal m odeller fra samlere i 
kredsen om kring  M ilitæ rhistorisk Selskab.

I efteråret 2013 blev der opbygget en H otspot-udstilling  på M oths- 
gården i anledning af 70-året for den tyske besættelsesm agts aktion 
m od de danske jøder og jødernes flugt over Ø resund til Sverige. U dstil
lingen “A ktionen m od de danske jøder i oktober 1943” blev forberedt i 
et godt samarbejde med flere deltagere og overlevende, som det lykkedes 
at flygte over Sundet ved hjælp af fiskere fra Vedbæk.

I juni 2013 løb Rudersdal M useers første skovhistoriske cykeltur 
af stablen. T uren  afholdtes d. 9. juni i Geelskov og Kirkeskoven, med
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Flytning a f  ad
ministrationen

Flerreværelset

Fra udstillingen 
“Klingspor -  maler 
og lærer”, der stod 
indtil 24. februar 
2013.

kom m unale afdelinger mellem N æ rum , Birkerød og H olte. F lytn ingen 
af adm inistrationen og påbegyndelse af renoveringen af M othsgården 
blev følgelig fastsat til februar/m arts 2014, hvilket bl.a. havde den posi
tive konsekvens, at fordyrende vinterarbejder kunne undgås. I efteråret 
2013 blev der taget hul på arbejdet med at renovere M othsgårdens k lo
aksystem forud for restaureringen af hovedbygningen.

U d s t i l l i n g e r  o g  a k t i v i t e t e r :

D er blev løbet m eget h u rtig t på M othsgården i forbindelse med etable
ring  af udstillingen “H errevæ relset”, der åbnede d. 23. april, og afløste 
udstillingen “K lingspor -  maler og lærer”. T rods blæst og kulde for
løb den udendørs reception som planlagt. D er var artik ler i W eekend
avisen, Frederiksborgs Amts Avis, Rudersdal Avis, Fam iliejournalen mv. 
om udstillingen, og R M  kom i æ teren med et indslag om  herreværelser 
på P2 i forbindelse med koncerten “H errevæ relset” med D R ’s vokal
ensemble.

Særudstillingen skulle stå indtil 6. januar 2014, hvor nedtagningen 
påbegyndes. H erefter etableres sæ rudstillingen “K R IG  -  1814, 1864, 
1914”, der åbnes d. 6. februar 2014. Forberedelserne til krigsudstillingen
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2013 var et træ ng t år m ht. økonomi og personaleressourcer, idet Ru
dersdal M useer var underlagt en afviklingsplan for et tidligere opstået 
underskud -  det lykkedes at indfri planen før tid, men der forventes en 
del ekstraordinæ re udgifter i 2014, hvorfor økonom ien fortsat vil være 
stram .

B e s ø g s t a l  R u d e r s d a l  M u s e e r

Besøgende i alt på:
M othsgården: 3.949
Vedbækfundene: 8.490
H istorisk Arkiv: 3.118

Samlet besøgstal: 15.557 (heraf 4.161 gæster under 18 år)

M o t h s g å r d e n :

Renoveringen af M othsgården og flytning af adm inistrationen til N æ 
rum  blev udsat et par gange i løbet af 2013 som følge af forsinkelser i 
renoveringen af rådhuset i H olte, hvilket udsatte hele rokaden af diverse

Kloakfirmaet i 
færd med at reno
vere M othsgårdens 
kloaksystem. De 
grønne plastkasser 
nedgraves og fun
gerer som faskine.
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Samarbejde i 
nordsjælland

Rudersdal Museer
o

Årsberetning for 2013

a f  Jon Voss

2013 har været et spændende og travlt år for Rudersdal Museer. Det faglige 
arbejde udmøntede sig bl.a. i en fin udstilling om Herreværelser og flere nye 
formidlingstiltag udenfor murene, med særlig fokus på kultur-historiske ture 
i kommunens mange fine og historisk interessante skovområder.

2013 var i høj grad også præget a f  arbejdet med projektering a f  renoverin
gen a f  Mothsgården, forberedelse a f  flytning til Nærum og de første stadier a f  
forberedelsen a f  den ny faste udstilling på Mothsgården.

K ulturstyrelsens kvalitetsvurdering blev i 2013 fulg t op med nye stra
tegier for de fem søjler (indsamling, registrering, bevaring, forskning, 
form idling) samt revision af Rudersdal M useers vedtægter, og der blev 
skaffet m idler til en tiltræ ng t gennem gang af museets sam linger; afrap- 
porteringen  til K ulturstyrelsen er nu afsluttet, m en der arbejdes videre 
med fokuspunkterne, herunder en opprioritering  af forskning i forbin
delse med udstillingsforberedelserne. D er blev i 2013 udarbejdet forslag 
til strategi for frem tidens m useum svirksom hed. Forslaget påregnes be
handlet af K ultu r- og Fritidsudvalget i foråret 2014.

D er blev endvidere i årets løb taget væsentlige skridt hen mod et øget 
samarbejde mellem de Nordsjællandske Museer. Rudersdal M useer del
tager i samarbejde om forskning (bl.a. den planlagte etablering af fag- 
fællebedømt bogserie omhandlende Nordsjællands Historie), form idling 
(med særlig fokus på museernes skoletjenester) og Kapitel 8-arbejdet (øget 
samarbejde mellem m useerne i forbindelse med vurdering og rådgivning 
vedrørende bygningers og kulturm iljøers bevaringsværdi).

M useum slandskabet i N ordsjælland ændrer sig i øvrig t m arkant, idet 
det i 2013 blev besluttet, at H orsholm  Egns M useum , H olbo H erreds 
K ulturhistoriske C entre  og Folkem useet i H illerød  skulle sam m enlæg
ges. Fusionen er en realitet pr. 1. januar 2014. D et sammenlagte museums 
navn er M useum  Nordsjælland. D e øvrige, statsanerkendte ku ltu rh isto 
riske m useer i Nordsjælland (Rudersdal M useer, Furesø M useer, H el
singør K om m unes M useer og Industrim useet Frederiks Værk) forbliver 
selvstændige museer.
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Politisk m indre i øjnefaldende er det kulturpolitiske arbejde, men det er også vigtigt. H er klipper borgm este
ren snoren ved genindvielsen af oldtidens hulvej ved Søllerød Kirke i november 1996. D et skete i forbindelse 
med, at København var Europas kulturby i 1996. E rik  Fabrin er flankeret af arkæologen Eliza Fonnesbech- 
Sandberg, der havde stået for udgravningen og renoveringen af hulvejen og viceinspektør ved Søllerød 
M useum  Jens Johansen. (Foto: Niels Peter Stilling, Rudersdal Museer)

FAKTA

Erik Fabrin:
Født 12. maj 1941 i Gestelev på Fyn.

1964-66: Landssekretær for Venstres Ungdom.
1968-70: Landsformand for Venstres Ungdom.

1974-2013: Medlem af Søllerød og Rudersdal kommunalbestyrelser.

1986-2012: Borgmester i Søllerød og Rudersdal.

2006-2010: Formand for Kommunernes Landsforening (KL).

2010-2014: Næstformand i KL.
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T il en borgmesters mange officielle gøremål hører uddelingen af kommunens arkitekturpris. Den gik i juli 
1993 fuldt fortjent til arkitektægteparret Inger og Johs. Exner for deres fremragende byggeri af Søllerød 
Sognegård. H er ses de to arkitekter t.v. ved overrækkelsen af prisen den 8. juli 1993. T il højre står formand fo 
byggeudvalget, den synligt stolte Kaj E lkrog med prisen og ved hans side menighedsrådsformanden H enrik 
S tøtt. (DG O)

halvdelen a f  alle offentlige udgifter og mere end to tredjedele a f  alle borgernære 
opgaver, og dermed er kommunestyrets reelle indflydelse på borgerens hverdag 
langt større, end da jeg startede i 1974, ” siger Rudersdals forhenværende 
borgm ester.

Kommune- Via sine tillidshverv i K om m unernes Landsforening har han i m ange
aftalen år deltaget i forhandlingerne med regeringen om den såkaldte kom m u

neaftale, hvor ram m erne for kom m unernes økonom i fastlægges. “De'r 
aftaler regeringen med de kommunale repræsentanter fra  KL uden nogen for
melle regler, hvordan rammerne for økonomi, serviceniveau og anlægsniveau 
skal være. Det er et fabelagtigt instrument og uden sidestykke i noget andet 
land,” siger E rik  Fabrin.
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Kommunal
reformens
betydning

En anden vigtig 
begivenhed i Erik 
Fabrins lange 
regeringstid var 
etableringen af 
et gymnasium i 
Nærum . H er er vi i 
den indledende fase 
ved et borgermøde 
om Brühl & Kjær- 
grunden i februar 
1995. Ved siden af 
borgm esteren sid
der stadsingeniør, 
senere direktør 
Carl Steen Berg
green. (DGO)

Eva N ejstgaard, m en Fabrin tog  fat i A lm inde, inden han kørte hjem. 
“Vi blev enige om, at ingen skulle snakke med andre, før vi havde talt sam
men," fortæ ller E rik  Fabrin om starten  på de forhandlinger, som endte 
med Rudersdal K om m une.

L a n g t  s t æ r k e r e  k o m m u n e s t y r e

M en er kom m unestyret så blevet stærkere eller svagere i de 39 år, som 
E rik  Fabrin har siddet med ved bordet? Fabrin er ikke i tvivl: D et danske 
kom m unestyre står langt stærkere i dag, end da han fik plads i Sølle
rød K om m unalbestyrelse i 1974. “Det store skifte var kommunalreformen 
i 1972, hvor 1100 kommmier blev til 275 kommuner. Dét cementerede det 
lokale selvstyre, og siden har kommunerne fået udlagt stadigt flere opgaver. 
siger E rik  Fabrin.

De seneste år har m ange kom m unalpolitikere dog beklaget sig over, 
at folketinget blander sig i stadigt mere via m eget detaljeret lovgivning, 
m en det har ikke svækket kom m unestyret. “Man må medgive, at folketin
get gerne vil have indflydelse på, hvilken borgernær service, der skal leveres. 
Det udmøntes så i nogle regler og bestemmelser, som føles snærende og begræn
sende for kommunestyret, og det er de også, men når man kommer til bundlin
jen, må man bare sige: Vi har nu 98 kommuner, som administrerer mere end
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