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Jeppe Tønsberg
LYNGBY GAMLE KIRKEGÅRD

Nedenstående fremstilling bygger på materiale indsamlet under det 
registreringsarbejde, forfatteren i anledning af den forestående nedlæg
gelse af Lyngby Gamle Kirkegård har udført for Byhistorisk Samling 
for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Materialet, der findes i Byhistorisk Samling, består af en beskrivelse 
på kartotekskort af alle gravsteder og monumenter på bestående eller fra 
nedlagte gravsteder, som fandtes på Lyngby Gamle Kirkegård pr. 
1..november 1979. Der er tale om ca. 170 kartotekskort, der giver 
udførlige oplysninger om dels gravstederne (beliggenhed, størrelse, 
evt. fundament, indhegning, orientering og disposition samt beplant
ning), dels de enkelte monumenter (form eller type, materiale, farve, 
dimensioner, indskriftens ordlyd og ornamenter). Kartotekskortene er 
forsynet med både oversigtsfotografier og nærbilleder af de enkelte 
monumenter. Kortene er nummererede og henviser til en ledsagende 
plan af kirkegården (1:100, udarbejdet 1979 af Lyngby-Taarbæk Kom
mune, Stadsgartnerens Afdeling, gengivet nedenfor som fig. 9). Hertil 
hører desuden en forklarende indledning og et personregister.

Dette materiale beskriver kirkegården i den form, som dens anven
delse som sognets begravelsesplads gennem århundreder har givet den, 
og nedenstående fremstilling søger dels at påpege det, der i sin helhed er 
karakteristisk for kirkegården, dels at gennemgå en række gravsteder og 
monumenter, der ud fra enten personal- og lokalhistoriske eller æsteti
ske vurderinger må betragtes som særligt værdifulde. Den sidstnævnte 
del af artiklen er omarbejdet efter manuskriptet til den rundvisning på

Jeppe Tønsberg, f. 1950, arkivar, cand.mag. (historie, latin), daglig leder af Byhistorisk 
Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune.
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Jeppe Tønsberg

i. Stik af Lyngby Kirke 180) efter tegning 1790. Fra Jon. Carl Linnerhielm: Bref under nya resor i 
Sverige (Stockholm 1806) ved side 38. Linnerhielms beskrivelse af Lyngby (side III) lyder, oversat til 
dansk: »En samling forskellige huse, der sammen med de passende omstændigheder udgør en 
indtagende harmoni: En vej, der slynger sig gennem byen, skyggefulde træer, en bæk med en bro og et 
klokke tårn, der kroner det altsammen.«

kirkegården, som indgik i Historisk-topografisk Selskabs sommerud
flugt 1979, og fremstillingen er udformet således, at læseren kan bruge 
denne del af artiklen som guide ved et besøg på kirkegården.

Lyngby Gamle Kirkegård er et særpræget historisk monument, og 
selv om kirkegården af årsager, som der ikke her skal tages stilling til, 
nedlægges som aktiv begravelsesplads, er det vigtigt, at både helheden 
og de væsentligste detaljer bevares. I modsat fald er der fare for, at både 
kirken og dens omgivelser bliver en kulisse - ikke en meningsfyldt og 
historisk forklarlig ramme om et aktivt trosliv.

Indledningsvis skal der gives en ganske kort oversigt over de danske 
kirkegårdes historie og kunsthistorie for at vise, hvordan Lyngby
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Lyngby Gamle Kirkegård

2. Lyngby Kirke 1980, set i samme vinkel som modstående stik (fra nordvest). På den synlige del af 
kirkegården findes de allerfleste afVirum-gravstederne. Forf. fot. 1980. BvhistoriskSamling

Gamle Kirkegård passer ind i den almindelige udvikling. Der henvises i 
dette afsnit generelt til Rudolph Bertouch: Menigmands Minde (1971), 
både hvad angår de danske kirkegårdes udvikling generelt og hvad 
angår de enkelte monumenttypers kronologi og udbredelse. Tallene i 
parentes henviser til gennemgangen nedenfor af enkelte gravsteder på 
Lyngby Gamle Kirkegård.

Så længe det var muligt, var de foretrukne begravelsespladser inde i 
kirkerne, selv om det ikke kun var fattigfolk, der blev begravet på 
kirkegårdene. Efterhånden blev der som følge af det voksende befolk
ningstal trængsel under kirkegulvet, og man indså, at de mange begra-
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Jeppe Tønsberg 

velser i selve kirken var en farlig smittekilde. Der udstedtes derfor 
gentagne gange forbud mod begravelser i kirkerne; men forbuddene 
blev ikke overholdt. Først 1805 blev begravelser i kirkerne endeligt og 
effektivt forbudt (bortset fra begravelser i gravkapcllcr i forbindelse 
med kirkerne), og det var derfor først fra 1805, at der opstod bredere 
interesse for kirkegårdene og deres udseende.

Op til 1820’rne synes den almindeligste form for monumenter på 
kirkegårdene at have været trækors på de enkelte grave, der ikke var 
synligt afgrænsede fra hinanden. Kirkegårdene var græsklædte med 
spredte træer, og det var ikke ualmindeligt, at kreaturer græssede på 
dem.

Som eksempel på en sådan græsklædt kirkegård med kors kan nævnes 
C. F. Hetsch’s tegning i Nationalmuseet af Ejby Kirkegård 1856 (gengi
vet i ovennævnte værk af Rudolph Bcrtouch side 286), og som et andet 
minde fra den tid, hvor der endnu fandtes træmonumenter på de 
danske kirkegårde, selv om de langt mere kostbare stenmonumenter 
havde vundet indpas, kan citeres fra Jeppe Aakjærs digt om Jens 
Vejmand (»Hvem sidder der bag skærmen« (1905)):

Der står på kirkegården
et gammelt frønnet bræt;
det hælder slemt til siden,
og malingen er slet.
Det er såmænd Jens Vejmands.
Hans liv var fuldt af sten, 
men på hans grav - i døden, 
man gav ham aldrig én.

I løbet af 1800-tallet blev efterhånden de indhegnede gravhaver almin
delige, og de er nu et af de mest karakteristiske træk i billedet af en dansk 
kirkegård. I 1820’rne og 1830’rne, hvor der indtraf et prisfald på jern, 
begyndte trækorsene at blive afløst af jernkors - først spinkle, forsirede 
smedejernskors (1-5, fig. 11), senere de mere robuste støbejernskors (8, 
12, 24, 25), som blev seriefremstillet i jernstøberierne (fig. 11).
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Lyngby Gamle Kirkegård

j. Indgangen til kirkegården fra Lyngby Hovedgade. Den pompøse udvendige trappe forsvandt 
1875, da den gamle munkestensmur omkring kirkegården blev afløst af den nuværende granit mur. 
(Hordisk Billed- Magazin 1867 ved spalte 65, kopieret efter et næsten identisk litografi i C. E. Secher: 
Danske Kirker, Slotte, Herregaarde og Mindesmærker (1867) 1 ■ b<rfie nr. 3, efter tegn¡ng af Ferd. 
Richardt i86f.

Monumenter af sten har været brugt lige siden middelalderen, 
navnlig som ligsten (gravfliser) i kirkerne (38-42, 45). Fra omkring 1800 
og fremefter kendes et stort antal klassicistiske stenmonumenter på 
kirkegårdene (44); men navnlig hen imod midten af 1800-tallet begynd
te forskellige typer af stenmonumenter at blive almindelige. Disse 
monumenttyper, der afgrænses over for hinanden ved udseende og 
symbolindhold, er for de flestes vedkommende endnu repræsenteret på 
ældre kirkegårde, og også på Lyngby Gamle Kirkegård findes der 
mange gode eksempler.

En af de mest almindelige typer blandt 1800-tallets gravsten er den 
såkaldte grottesten (19, 28 til højre (af metal), 29, 32, 35 (af granit)). Den 
symboliserer den bibelske grotte, hvorfra Jesu opstandelse skete, og 
den består i sin fuldt udviklede form af en tilnærmelsesvis firkantet
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sandstensblok med bulede sider anbragt på en sokkel af samme materia
le, ofte med udhuggede efeuranker på såvel stenen som soklen. I 
stenens næsten kvadratiske forside er der indfældet en hvid marmorpla
de (muligvis symboliserende stenen for grottens åbning) med en oftest 
sortmalet indskrift, og oven på stenen er der anbragt et kors, ligeledes af 
hvidt marmor (fig. 14).

En anden udbredt monumenttype er den såkaldte himmelport (20, 
37, 46), der i sin typiske form består af en høj tilhugget sten af sort 
granit, lidt smallere i bredden foroven end forneden og med rundbuet 
overside og blankpoleret forside (med indskrift og indhugget kors 
herover), anbragt på en forholdsvis høj sokkel af samme materiale (fig. 
16).

Ud over de tidligere nævnte monumenter fra den egentlige klassici
stiske tid (44) må også nævnes en del gravsten fra resten af århundredet, 
der er inspireret af klassicismen. Det gælder dels de blankpolerede 
steler på en del af gårdmandsgravstederne (jfr. nedenfor: 7, 10, 46 
bagest), dels de mere beskedne skråtstillede tavler med »ører« (hjørne
palmetter) og pilastre i siderne (11 til højre (rød granit, fig. 12), 14 til 
højre (hvidt marmor)).

En monumenttype, som tidligere har eksisteret på Lyngby Gamle 
Kirkegård (nogle eksempler kan ses på fig. 7), er den såkaldte gravram
me: En rund cementramme med indskrift, fyldt op med jord med 
nedplantede blomster. Disse monumenter synes at have været særdeles 
almindelige omkring århundredskiftet, men er nu næsten totalt for
svundet overalt i Danmark.

Bautastenen, der traditionelt regnes for nordisk i sin oprindelse (i 
modsætning til de græsk/romersk inspirerede klassicistiske monumen
ter), er også en udbredt type - og i modsætning til de tidligere nævnte 
stadig i brug. Definitionen på en bautasten er: En høj, naturlig eller 
groft tilhugget granitsten med kun en beskeden ornamentering eller 
indskrift (13, 48). Det kan dog være svært at afgrænse typen nøjagtigt; 
således er der f.eks. ingen principiel forskel mellem en bautasten og en 
mellemstor marksten (naturlig granitsten). Også markstenene (18, 21, 
22, 31) er en gravstenstype, der stadig anvendes.
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Lyngby Gamle Kirkegård

En meget almindelig monumenttype er ligeledes den skråtstillede 
stentavle med indskrift, enten af hvidt marmor (i i til venstre, 14 til 
venstre, 28 i midten, 34 i siderne, 46, 49) eller poleret sort granit (18 i 
midten, 35 i siderne). Også denne type er stadig i brug; men faconen har 
ændret sig, således at tavlerne nu er størst i bredden.

En nyere og i øjeblikket meget anvendt monumenttype er de kløvede 
granitsten (ofte udenlandske) med blankpoleret forside og påsatte 
metalbogstaver og -ornamenter (11 i midten, fig. 12).

Der findes fra 1800- og 1900-tallet flere monumenttyper end de her 
nævnte (jfr. 26 med beskrivelse), og der findes naturligvis også monu
menter, der ikke umiddelbart kan indpasses i en bestemt type. Men de 
ovennævnte typer omfatter hovedparten af de eksisterende monumen
ter på Lyngby Gamle Kirkegård (en vurdering af repræsentativiteten 
for hele Danmark er endnu ikke mulig p.gr. af manglende sammenlig
ningsmateriale), og derfor er netop disse typer fremhævet her. Neden
for er foretaget en optælling af samtlige monumenter på Lyngby Gamle 
Kirkegård efter typer, med angivelse af ældste og yngste monument 
inden for hver type. Der må regnes med en vis fejlmargin, dels ved 
indpasningen i typer af monumenter, der er overgangs- og beslægtede 
former, dels ved dateringen (der er foretaget ud fra øverste dødsdato på 
monumenterne, udaterede monumenter indgår derfor ikke i fastsættel
sen af tidsgrænserne). Men i alt væsentligt fordeler bestanden pr. 
i. november 1979 af monumenter på Lyngby Gamle Kirkegård sig 
således:

7 ligsten (-1625-1801)
5 smedejernskors (-1851-)
4 støbejernskors (1849—1853(—1883 ?))

20 klassicistiske monumenter (steler) (1828-1940)
23 grottesten (1844-1931)
29 himmelporte (1876-1953)
o gravrammer

10 bautasten (1879-1942)
33 marksten (naturlige sten) (1915-1972)



Jeppe Tønsberg

4. Lyngby Kirke set fra nord 186 s (fotografi). Det Konge! ige B i bl iotek

22 tilhuggede granitsten (1870-1974)
44 hvide marmortavler (1836-1976)
25 sorte granittavler (+2 røde) (1871-1978)
19 liggende stcnplader (1855-1976)
6 oversavede sten med poleret forside (1936-1979)
5 kors (d.v.s. med korset som det dominerende element) (1866- 

>945)-
9 andre (1799-1974)

261 monumenter ialt

En anden ting, som er karakteristisk for et stort antal danske kirkegårde, 
og som også gælder for Lyngby Gamle Kirkegård, er, at de døde ligger 
begravet på kirkegården i forhold til, hvor de har boet i sognet (se herom



Lyngby Gamle Kirkegård

5. Lyngby Kirke set fra sydøst 1885 (fotografi). 1 forgrunden et stykke af Lyngby Assistens 
Kirkegård. Det Kongelige Bibliotek

Knud Jensen: De dødes sogn (Folk og Kultur 1975 side 5-30)). Som 
nedenfor nævnt var Lyngby Gamle Kirkegård helt op til 1851 sognets 
eneste begravelsesplads, og også efter dette årstal, hvor Lyngby Assi
stens Kirkegård blev taget i brug, synes den traditionelle inddeling af 
den gamle kirkegård at være blevet opretholdt. Selv om mange - 
allerede alt for mange - gravsteder på kirkegården er blevet sløjfet, og 
selv om det ældre matrikelkort over kirkegården (fig. 8) indeholder så 
mange fejl, at man ikke derigennem kan finde frem til gravstedsskøder
ne i begravelscprotokollernc, er det dog en let påviselig kendsgerning, 
at så at sige alle Virum-begravelscrne (d.v.s de monumenter, der 
nævner stednavnet Virum) findes nordvest for kirken, Lundtofte- 
begravelserne øst for kirken og Taarbæk-begravelserne svd for kirken. 
Lyngby-begravclscrne er spredt ud over hele kirkegården.
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6. Lyngby Kirke set fra Lyngby Hovedgade 
tid for Jernbanevej. Tegning af C. V. 
Nielsen 1878.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Der er i dag 6 kirkegårde i Lyngby-Taarbæk Kommune; men op til 
midten af 1800-tallet var den gamle kirkegård omkring Lyngby Kirke 
den eneste begravelsesplads i hele Lyngby Sogn, der i udstrækning 
svarede til den nuværende kommune. På denne kirkegård begravedes 
alle sognets døde, lige som kirken for de levende var det fælles samlings
sted for hele sognet. Som følge af det tiltagende befolkningstal ind
viedes 1851 Lyngby Assistens Kirkegård (C. E. Secher: Danske Kirker, 
Slotte, Herregaarde og Mindesmærker (1867) 1. hæfte spalte 21), og 
omkring århundredeskiftet havde man planer om yderligere en assi
stenskirkegård mellem de to allerede eksisterende kirkegårde, langs 
med Lyngby 1 Iovedgade (Københavns Amts Avis 1 o. 1., 11.1. og 12.1. 
1899); men af sundhedsmæssige grunde valgte man i stedet at anlægge 
den nuværende Sorgenfri Kirkegård 1903.

Af sognets større bebyggelser var Taarbæk den mest isolerede i 
forhold til kirkebyen Lyngby. Ganske vist var Taarbæk Kirke blevet 
indviet 1864 under navnet Skovkapellet; men først kort før Taarbæk 
Sogn blev udskilt som selvstændigt fra Lyngby Sogn (1906) kunne 
Taarbæk Kirkegård indvies (1905). Den er siden flere gange blevet 
udvidet på bekostning af Dyrehaven.
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Lyngby Gamle Kirkegård

7. Parti af Lyngby Gamle Kirkegård, den sydvestlige del med Sorgenfri Slotspark i baggrunden. I 
forgrunden til højre en del gravrammer. Udateret maleri af Julie Hamann (død ipi6).

Lyngby-Taarbæk kommune

1921 indviedes Lundtofte Kirke og Kirkegård, og i 1954 begyndte 
man på opbygningen af den store Lyngby Parkkirkegård med tilhøren
de kapeller og krematorium.

Af disse 6 kirkegårde er Taarbæk og Lundtofte private. Af de 4 
kommunale kirkegårde ventes Lyngby Gamle Kirkegård nedlagt som 
aktiv kirkegård år 2000, Lyngby Assistens Kirkegård ligeledes år 2000 
og Sorgenfri Kirkegård år 2040. Der udstedes på disse kirkegårde ikke 
fæstebreve (skøder) med gyldighed længere end til de nævnte årstal 
(Lyngby-Taarbæk Kommunes Vejviser 1969, realregistret spalte 38).



Jeppe Tt/msberg

Det er således meningen, at den kommunale kirkegårdsdrift efterhån
den skal koncentreres til Lyngby Parkkirkegård.

Nedlæggelse af kirkegårde i byområder og centralisering af kirkegårds
driften til større enheder er en generel udvikling, hvor dog ofte samtidig 
de nedlagte kirkegårde bevares som kirkegårdsparker med bibeholdelse 
af udvalgte monumenter. På kirkegårde, der fortsat er aktive begravel
sespladser, er det tilsvarende blevet almindeligt, at de bedste monu
menter fra nedlagte gravsteder bliver samlet i et hjørne af kirkegården 
eller stillet op ad kirkegårdsmuren i en historisk monumentsamling, et 
såkaldt lapidarium. Som det vil blive beskrevet nedenfor, har en 
udvikling i denne retning allerede længe været i gang på Lyngby Gamle 
Kirkegård, idet mange gravsteder er blevet sløjfet, uden at der i stedet 
er anlagt nye, og uden at de gamle monumenter er blevet fjernet.

Lyngby Gamle Kirkegård er først og fremmest præget af sin enestå
ende beliggenhed på toppen af en tilsyneladende naturlig, temmelig 
stejl bakke midt i et ganske fladt område. Der findes mærkeligt nok 
ingen sagn om, hvorfor man i middelalderen har valgt at lægge kirken 
netop her; men i hvert fald har kirkens placering medført, at hele den 
omliggende kirkegård har måttet anlægges på skrånende terræn. Bak
ken, hvorpå kirken ligger, har antagelig altid virket stejl i de flade 
omgivelser; men det forhold, at dens fod er afgravet hele vejen rundt for 
at give plads til byens gader, har yderligere forstærket indtrykket af 
stejlhed. Den samme virkning har muren, der omgiver kirkegården på 
vest-, syd- og østsiderne.

Det siger sig selv, at et sådant terræn er uegnet til at anvendes som 
kirkegård. De hyppige gravninger løsner jorden, således at den skrider, 
og der må graves dybt, for at en kiste kan nedsænkes vandret. Forsøge
ne på at løse disse problemer har medført en opdeling af kirkegården i 
vandrette terrasser, således at dens profil set fra siden er trappeformet. 
Tilsvarende er mange gravsteder anlagt på kunstige fundamenter 
(støbte cementrammer fyldt op med jord). Herved har man kunnet 
anlægge de enkelte grave på vandret terræn; men alligevel har de stadige 
skred ikke kunnet undgås. Brudte fundamenter og sprængte gitre viser 
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Lyngby Gamle Kirkegård

Lyngby Hovedgade

¿“‘““■4--------------- i--------------- fe-------------- *---------------1

8. Kort over Lyngby Gamle Kirkegård, tegnet 1938. Nord er opad, og gadenavnene er ændret til de 
nuværende (1980). Lyngby-Taarbæk Kommune
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tydeligt, hvor stærke kræfter der arbejder her, og graverne har tidligere 
efter hvert regnskyl måttet køre et læs grus fra opkørselens fod op til 
dens top, for at der til stadighed kunne være noget at skride af. For 
øvrigt er der grund til at tro, at også kirkens korsformede grundplan 
skyldes de vanskelige terrænforhold: Bakkens overside giver ikke plads 
til et tårn ved kirkens vestgavl, og man har derfor bygget tårnet på 
nordsiden af kirken.

Disse naturgivne forudsætninger, der vel må siges at være hovedele
mentet i kirkegårdens særpræg, har også medført, at de enkelte gravste
der ikke ligger i lige rækker i det for danske kirkegårde karakteristiske 
skakbrædtmønster. Gravstederne, hvoraf der tidligere har været langt 
flere, har ligget i et antal tilnærmelsesvis cirkelformede, koncentriske 
rækker omkring kirken, nemlig således at de fulgte terrasserne kirkegår
den rundt. Denne disponering af kirkegården kan være vanskelig at få 
øje på i dag, hvor så mange gravsteder er sløjfet; men den fremgår 
tydeligt af det ældre matrikelkort over kirkegården (fig. 8). Den cirkel
formede plan i gravstedernes anlægning er dog ikke strengt overholdt, 
og samtidig har de enkelte gravsteder ingen fælles orientering, hverken 
efter verdenshjørnerne eller efter kirken, men synes at være orienteret 
efter, hvor adgangsforholdene har været nemmest.

Disse forhold har medført en disponering af gravstederne, der som 
nævnt er usædvanlig for en dansk kirkegård, men som medvirker til at 
fremhæve landskabets (d. v. s. bakkens) dominans i det samlede billede 
af kirkegården og således understreger det i forvejen markante helheds
indtryk.

Blandt de mange detaljer, der også er med til at tegne dette billede, er 
de vigtigste dels de store træer og trapperne, dels de mange familiegrav
steder på støbte fundamenter og omgivet af jerngitre. Endelig sætter 
også det forholdsmæssigt store antal meget gamle, halvvejs sløjfede 
gravsteder og monumenter sit ganske særlige præg på kirkegården.

De store træer på kirkegården har været et iøjnefaldende træk lige 
siden begyndelsen af 18oo-tallet, hvorfra de ældste kendte afbildninger 
af kirkegården stammer (fig. i; desuden det velkendte stik af H. G. F. 
Holm 1826, gengivet f. eks. i Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øre- 
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sundskyst (1938) side 238). Også på senere billeder af kirkegården 
dominerer de store træer (f. eks. fig. 6), og man må vel sige, at træerne 
har hævd på kirkegården, selv om de i nogen grad skjuler kirken.

Tilstedeværelsen af de mange trapper til at forbinde stierne mellem 
gravstederne er let forklarlig og naturlig; men hertil kommer, at også en 
del af gravstederne har deres egne trapper, f. eks. kirkeværge Anders 
Christensens gravsted nederst på kirkegårdens østskråning (mellem 36 
og 37). Mest iøjnefaldende er naturligvis den lange trappe fra lågen ved 
Lyngby Hovedgade op til kirkedøren.

Som tidligere nævnt har Lyngby fra 1851 haft én og fra 1903 to 
assistenskirkegårde, således at den gamle kirkegård har kunnet aflastes 
og det stadigt stigende antal begravelser fordeles på de nye kirkegårde. 
Det forhold, at mange gravsteder på den gamle kirkegård er blevet 
sløjfet, uden at man i stedet har anlagt nye, har medført, at familiegrav
stederne, der enten til stadighed er blevet fornyet eller har været købt 
for meget lange tidsrum, er kommet til at dominere i forhold til 
enkeltpersoners gravsteder. Måske har en medvirkende årsag til den 
faldende hyppighed i begravelserne på den gamle kirkegård været, at 
prisen for gravsteder her kunne være op til fire gange så høj som på 
assistenskirkegårdene (se f. eks. uddrag af kirkcreglementet i Vejviser 
for Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommuner 1910, realregistret side 
XII-XIH).

Sognets jord var endnu op i det 20. århundrede fordelt på et forholds
vis lille antal gårde, der til gengæld var meget store, og disse gård
mandsfamiliers gravsteder er et iøjnefaldende træk i billedet af den 
gamle kirkegård. Naturligvis har også andre end gårdmændene anlagt 
sig familiegravsteder på kirkegården; men inden for en bestemt type 
gravsteder er gårdmandsfamiliernes dominerende. Det drejer sig om en 
stor gruppe familiegravsteder på støbte fundamenter, gennemsnitligt 
3X4 meter store og omgivet af jerngitre (10). På lågerne er der ofte 
anbragt små jernplader med navn og årstal, og selv om monumenterne 
på gravstederne er forskellige, er selve gravstedstypen dog let at 
afgrænse. En del delvis sløjfede gravsteder, hvor gitrene er forsvundet 
bortset fra fodstykkerne, der endnu sidder faststøbt i cementrammcr- 
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io. Smedejernskors sat over skovfoged G. 
W'eisler (jfr. i~s)- Forf fot. 1980.

Byhisforisk Samling

nc, lader ane, at typen har været langt mere talrigt repræsenteret end 
nu. Denne gravstedstype er iøjnefaldende ved sine gitre, der ofte er 
meget detaljerede i forarbejdningen; men navnlig er de støbte, underti
den op til en meter høje terrassefundamenter et markant træk i billedet 
af kirkegården, hvor de sammen med de mange trapper understreger 
indtrykket af stejlhed.

Det forholdsmæssigt meget store antal gamle gravsteder og monu
menter er ligeledes en følge af, at der er blevet bedre plads på den gamle 
kirkegård. Dels er der som nævnt tale om et stort antal familiegravste
der, hvoraf mange allerede i 1800-tallet er købt for ioo år, og dels har 
gamle monumenter på sløjfede gravsteder fået lov at blive stående, fordi 
der ikke skulle anlægges nye gravsteder på pladsen. Derfor kan man i 
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dag på Lyngby Gamle Kirkegård finde eksempler på monumenttyper, 
der ellers som regel er forsvundet på de danske kirkegårde. Det gælder 
navnlig smede- og støbejernskors, grottesten og himmelporte samt 
klassicistiske monumenter (om disse monumenttyper se ovenfor).

Alle disse detaljer og mange flere er medvirkende til at give Lyngby 
Gamle Kirkegård det særpræg, der adskiller den fra alle andre danske 
kirkegårde. Dette særpræg, altså kirkegården betragtet som en helhed, 
er naturligvis det vigtigste; men også de enkelte detaljer er af stor 
betydning, når kirkegården skal betragtes som et historisk monument. 
Derfor vil i det følgende en række enkelte gravsteder blive gennemgået, 
udvalgt efter de i indledningen nævnte kriterier: Enten er der tale om 
personer, som bør mindes for deres indsats i udformningen af det lokale 
samfund eller det danske samfund i det hele taget, eller det drejer sigom 
smukke eller typiske monumenter i en kunsthistorisk tradition. Gen
nemgangen følger kirkegården fra opkørselen ved Lyngby Kirkestræde 
rundt om kirken mod solens retning, og numrene henviser til kortet fig.
9. Litteraturhenvisningerne er nødtørftige og tilsigter kun at antyde, 
hvor en evt. videre litteratursøgning kan påbegyndes. Forkortelsen 
DBL anvendes om Dansk Biografisk Leksikon, 2. udgave, bind 1-27 
(1933-44). 3- udgave er under udgivelse og bør naturligvis foretrækkes, 
efterhånden som udgivelsen skrider frem.

1.-5. Langs med opkørselen til kirken står på højre side fem smede
jernsmonumenter fra midten af 1800-tallet (fig. 10). Hvert af disse 
monumenter, der sædvanligvis betegnes som kors, består af en smal 
lodret stang med påsmedede spiraler og en oval navneplade, hvorover 
stangen slutter i en figur (kors, olielampe, lyre etc.), alt i jern. Det første 
af de fem monumenter er gråmalet uden påskrift, de øvrige er gråmale- 
de med enkelte forgyldte detaljer og hvidmalede navneplader med 
påskrift. Monumenterne stammer fra Lyngby Gamle Kirkegård, men 
har angiveligt henligget nogle år på et loft og står nu ikke på deres 
oprindelige plads. (Litteratur: Aage Jørgensen, Danske gravminder af 
smedejern (1951) (Danmarks Folkeminder, 59)).
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6. Klassicistisk monument over præsten Bone Falch Rønne (1764— 
1833, sognepræst i Lyngby 1802-33). Før han blev præst i Lyngby, 
havde Bone Falch Rønne været lærer for arveprins Frederiks børn, 
herunder den senere kong Christian VIII. iVIcst kendt er han som 
grundlægger af Det Danske iVIissionssclskab; men der skal ikke her 
redegøres nærmere for hans betydning i Danmarks kirkehistorie gene
relt (se Llal Kochs behandling af Bone Falch Rønne i: Den danske 
Kirkes Historie, bind 6 (1954) side 113-22; desuden DBL og Lyngby- 
Bogen 1939 side 338-46).

Ud fra en lokalhistorisk synsvinkel kan man i korthed sige, at Bone 
Falch Rønne frem til omkring 1813 stod som den typiske oplysnings
tidspræst med interesse for forbedring af skolevæsen, fattigvæsen og 
landbrug. Det lykkedes ham, skønt først i 1821, at få oprettet en skole i 
Taarbæk, der ikke tidligere havde haft egen skole; han oprettede det 
første offentlige bibliotek i Lyngby 1806, og han igangsatte arbejdssko- 
le og arbejdshus til udnyttelse af fattige børns arbejdskraft. Han udgav 
en del småskrifter om landvæsen og var i det hele taget en udpræget 
eksponent for den rationalistiske præstetype. I denne periode indtraf 
den velkendte episode under den engelske belejring af København og 
besættelse af Nordsjælland 1807, hvor Bone Falch Rønne sammen med 
etatsråd Frédéric de Coninck på Dronninggård og lensgreve Ludvig 
Schulin (46) på Frederiksdal påtog sig at regulere indkrævningen af 
forsyninger til de engelske besættclscstropper. Denne indsats medfør
te, at man undgik direkte plyndringer og i stedet fordelte byrderne; 
men da englænderne havde trukket sig tilbage medførende den danske 
flåde, blev de tre mænd anklaget for landsforræderi og først 1809 
frikendt ved Fløjesteret.

Omkring 1813 blev Bone Falch Rønne grebet af nogle strømninger, 
der bedst kan defineres som udløbere af det foregående århundredes 
pietisme. Hans interesse samlede sig nu om den kristne forkyndelse, 
hvilket dog ikke betød, at han opgav sit mere verdsligt prægede arbejde 
med skolevæsen, fattigvæsen og landbrug. Men hans hovedinteresse 
blev nu dels hans egen forkyndelse i Lyngby Kirke og i sognets 
landsbyer og gårde, hvor han ofte prædikede (det siges, at han kaldte 
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folk sammen med en stor gong-gong, som han havde med på sin vogn), 
dels hans arbejde for forkyndelsen i form af missionsvirksomhed. Dette 
gav sig udslag i oprettelsen af bibelselskaber (det første naturligvis i 
Lyngby, 1817), der skulle virke for den hellige skrifts udbredelse ved 
uddeling af gratis bibler, samt Det Danske Missionsselskab, som han 
grundlagde 1821 i Taarbæk.

Bone Falch Rønnes indsats markerer på en vis måde indledningen af 
det lokale selvstyre i Lyngbv. I hans tid fremkom de vigtige forordnin
ger om fattigvæsen (1802-03) °g skolevæsen (1814), som blev begyndel
sen til den nuværende kommunale socialforvaltning og skoleforvalt
ning. Derfor vil en nærmere undersøgelse af Bone Falch Rønnes 
administration af disse forhold have en betydelig kommunalhistorisk 
interesse.

7. I løj stele af hvidt marmor med indhugget laurbærkrans til minde 
om lægen Thomas Christopher Miirer (1793-1873). T.C.Miircr var 
distriktslæge i Lyngby og gjorde et stort arbejde for arbejderklassen, 
bl.a. for at forbedre arbejdernes boligforhold, men navnlig et stort 
oplysningsarbejde med foredrag og undervisning. 1 dette arbejde kom 
senere også Peter Rørdam (17) til at deltage. Som et led i sit arbejde fik 
T. C. Miirer i vinteren 1854-55 oprettet et offentligt bibliotek, idet 
Bone Falch Rønnes bibliotek fra 1806 tilsyneladende var ophørt at 
fungere i mellemtiden. Fra T. C. Miirers bibliotek, der var indrettet i 
den gamle skole ved Torvet i Bondebyen, går der en direkte udviklings
linie til det nuværende Stadsbibliotek, og Lyngby-Taarbæk Kommu
nes biblioteksvæsen er således en meget gammel institution.

Indskriften nederst på monumentet (»Taknemmelige Mænd og 
Qvinder reiste ham dette Minde«) gælder altså T. C. Miirers indsats for 
at forbedre arbejderklassens vilkår - det arbejde, T. C. xVIiirer selv har 
skildret og befordret i sit tidsskrift »For Almecnvcl« 1858-64.

8. Til venstre for T. C. Miirers gravsted står et af kirkegårdens fire 
bevarede støbejernskors, sat over Sophie Nathalie Hansen født Lynd- 
gaard (død 1853). Korset (fig. 11) har de karakteristiske kløvcrbladfor- 
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9- Kort over Lyngby Gamle Kirkegård, 
udarbejdet 1979 af Lyngby-Taarbæk Kom
mune, Stadsgartnerens Afdeling. Nord er 
til højre. Numrene 1-50 henviser til omta
len af de pågældende gravsteder i teksten.

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby Gamle Kirkegård
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ii. Støbejernskors fra 1853 (jfr. 8). Forf 
fot. 13180. Byhistorisk Samling

mede ender, som også ses på 12 og 25, medens derimod 24 har spidse 
ender.

9. Firkantet monument af rød sandsten, rejst for skuespillerinden 
Eline Heger (1774-1842). Eline Heger, der debuterede 1793, og som 
både Rahbek, Steffens og den ganske unge Oehlenschläger forelskede 
sig i, er navnlig kendt for sine fremstillinger af kvindeskikkelserne i 
Oehlenschlägers dramaer. (Litteratur: DBL).

10. Velbevaret, typisk gårdmandsgravsted omgivet af støbejernsgitter 
på sokkel af liggende granitbjælker. Typisk er dels jernpladen på 
gitterets østside til højre for lågen (med teksten: Gaardeier Anders 
Madsens Familiegrav, kjøbt 1880 til 1980), dels gravstenen, der er en 
sort/rødsprængt poleret granitstele. Typisk er desværre også, at gitter 
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12. Familiegravstedfor familien Lundfra Carlsbøj (jfr. 11). Forf. fot. 1980. Byhistorisk Samling

og fundament på vestsiden er knækket, fordi jorden er skredet under 
gravstedet.

Gårdejer Anders Madsen, som døde 1877, var ejer af Krogbjerggård 
i Bondebyen. Efter hans død blev gården købt af Chr. Ludvig Jacobsen 
(31).

11. Familiegravsted (fig. 12) tilhørende en af de tre familier Lund, som 
alle går tilbage til de samme møllerslægter i Sydsjælland, og som i 
begyndelsen af 1800-tallet bosatte sig i Lyngby. Gravstedets tre monu
menter spænder over 185 år og 4 generationer, altså et forbløffende 
langt tidsrum.

Der er her tale om den af de tre familier Lund, der betegnes som 
Carlshøj-linicn, og hvortil også gravstederne 14 og 31 hører. Desuden 
er der Fuglevad-linien og Lyngby Mølle-linien, hvortil den navnkundi- 
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ge sognerådsformand Peter Lund (1810-94) hørte (hans gravsten findes 
på Lyngby Assistens Kirkegård, ved hegnet ud mod parkeringspladsen 
bag Lyngby Hovedgade 21-23).

Hendrik Lund (1794-1847), der nævnes på den hvide marmorplade 
med det runde relief, købte 1831 gården Hunæushof (senere Carlshøj), 
som efter hans død overgik til hans søn Carl Lund (14) og derefter til 
dennes søn, gårdejer Henrik Anders Lund (1861-1910), som nævnes på 
den klassicistiske røde granittavle med kannelurerne. Den oversavede, 
polerede grå granitsten i midten er sat over Henrik Anders Lunds søn, 
prokurist Carl Lund (1889-1979). (Litteratur: Lyngby-Bogen 1946 side 
37-38; 1956 side 5).

12. Støbejernskors sat over Hans Harald Skjoldager (1826-49). Hans 
Harald Skjoldager var af den navnkundige skolelærerslægt i Lyngby, 
som ellers har haft sine gravsteder på den modsatte side af kirkegården, 
lige nord for 47. En del monumenter, der stod på dette sted over 
medlemmer af slægten Skjoldager, er fjernet i foråret 1979 (fotografier i 
By historisk Samling). (Litteratur: V. Fraas: Skoleforhold i Lyngby- 
Taarbæk Kommune gennem Tiderne (1928) side 107-22 passim. Se 
også artiklen om Skjoldager-slægten i Lyngby-Bogen 1980).

13. Bauta til minde om forfatterinden Cornelia Lcvctzow (1836-1921) 
med portrætmedaljon af bronce, udført af Lyngby-billedhuggcren 
J. N. Sondrup. Cornelia Levetzow, der var ugift, levede 67 år af sit liv i 
Lyngby, hvor hun boede Lyngby Hovedgade 16. Hun skrev med 
LI. C. Andersen og Charles Dickens som forbilleder en del romaner og 
noveller, som nu er næsten ukendte, og hvis indhold tilsyneladende 
ikke har hentet sine motiver fra lokalt stof. (Litteratur: Lyngby-Bogen 
1962 side 243-37; DBL).

14. Kammerråd Carl Lunds familiegravsted. Carl Lund (1828-1909), 
der ejede gården Carlshøj, var sognerådsformand 1882-92. I lan var søn 
af ovennævnte Hendrik Lund (11) og far til brødrene Henrik Anders 
(11) og Jørgen (31) Lund.
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ij. Hans Bruun Ellers pyramide fra 1799 (jfr. 15). Eotf.fot. 1980. Byhistorisk Samling

Man hører undertiden den påstand fremført, at Carl Lund, der 1882 
efterfulgte Peter Lund som sognerådsformand, skulle være dennes søn 
eller nevø. Der er ganske vist tale om familieskab, men ret fjernt, idet de 
to mænds farfædre var halvbrødrc (sønner af samme mor). (Litteratur: 
Lyngby-Bogen 1956 side 5-6, 18).

15. Trekantet pyramide af rød sandsten (fig. 13), hensat ved hegnet 
langs kirkegårdens nordside. Det særprægede monument er antagelig 
opsat 1799 af vinhandler Hans Bruun Eller (1734-1823). På den ene 
side mindes hans kompagnon og ven Haagcn Pedersen Leed (død
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1799), på den anden (den tilgængelige side) Hans Bruun Eller selv, og 
på den tredje hans hustru, som var 40 år yngre end sin mand, og som 
først døde 1865.

De to kompagnoner ejede et landsted i Lyngby, i hjørnet af Sorgenfri 
Slotspark lige nord for det nuværende plejehjem Møllebo, og Hans 
Bruun Eller boede i mange år her. 1 lan har efterladt sig nogle optegnel
ser, hvoraf interessante uddrag er trykt i Lyngby-Bogen 1949. Heri 
findes følgende karakteristik af Lyngbys beboere omkring 1800: »Den 
ringe Folkeklasse er almindelig doven, drikfældig og utroe. Den egent
lige Bonde og flere af Indvaancrnc er velhavende og rige; deraf følger, at 
de fleste ogsaa er grove, hovmodige, hadefulde, misundelige, bagtalere 
og frem for alt utienstagtige i den høyeste Grad. Man kand altsaa sikkert 
andtage: at blandt ligestort Antal Folk findes ingensteds i Landet saa 
faae gode Mcnisker som i Kongens Lyngbye.«

Fra stedet, hvor pyramiden står, kan man se ned på det lille røde hus, 
hvor A.D. Thyssen 1871 begyndte sin private skole (jfr. 18).

16. Finansmanden C. F. Tietgens (1829-1901) gravsted, hvis bagside 
er udformet som en mur af cementsten, hvori er indsat to marmortavler 
med portrætrelieffer (ukendt kunstner) af Tietgen og hans hustru. 
Gravstedet er udformet af Ferdinand Meldahl (36) og Albert Jensen. 
Under gravstedet findes en muret og støbt hvælving, hvori kisterne står 
(beskrivelse i Københavns Amts Avis 23.10.1901, 28.10.1901 og 
4.11.1902).

C. F. Tietgen, der om sommeren boede i Taarbæk, var en nær ven af 
sognepræsten Peter Rørdam, og det var antagelig disse to ting, der 
sammen med Tietgens religiøsitet fik ham til sammen med handels
manden O. B. Suhr at iværksætte den indsamling, der muliggjorde 
opførelsen af Taarbæk Kirke (Skovkapellet) 1864. Tietgen ejede i 
perioden 1868-1901 Lyngby Kirke, men solgte den et halvt år før sin 
død til Lyngby Kommune for 24.850 kr. (Litteratur: DBL; Ole Lange: 
Finansmænd, stråmænd og mandariner (1978)).

17. Gravsted for Peter Rørdam (1806-83) °g hans hustru Jutta født 
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Carlsen. Peter Rørdam var sognepræst i Lyngby fra 1856 til sin død. At 
han blev kaldet til Lyngby, skyldtes i høj grad enkedronning Caroline 
Amalies indflvdelse. Caroline Amalie var efter Christian VIIIs død 
1848 fortsat med at bo på Sorgenfri om sommeren, og hun kendte Peter 
Rørdam fra deres fælles arbejde for asylbevægelsen og satte stor pris på 
ham.

I Lyngby kom Peter Rørdam til at fortsætte dette arbejde ved siden af 
sin præstegerning, lige som han i den 1866 stiftede Lyngby Arbejder
forening (der senere udviklede sig til Lyngby-Taarbæk Sygekasse) kom 
til at udføre et stort folkeoplysende arbejde.

Peter Rørdam var Grundtvigs discipel og nære ven, og han var en af 
den grundtvigianske kristendoms bedste forkyndere, f olk henrykkedes 
over hans prædikener og kom strømmende til hans kirke, og der 
verserer en mængde historier om hans djærvhed, slagfærdighed og 
ligefremhed. Her overfor står Henrik Cavlings erindringer »Efter 
Redaktionens Slutning« (1928), hvor der tegnes et mere nuanceret og 
ikke helt så begejstret billede af Peter Rørdam. (En del historier om 
Peter Rørdam findes i artiklen om Skjoldager-slægten i Lyngby-Bogen 
1980, samt i antologien: Godt Humør. Muntre Historier. Ny Samling. 
Bind i (1917) side 131-37. Litteratur i øvrigt: Lyngby-Bogen 1939 side 
348-53; DBL).

18. Familiegravsted tilhørende den familie Thyssen, der har givet 
navn til »Thyssens Skole«. Denne skole, der begyndte 1871 under små 
forhold (jfr. 15), voksede efterhånden og blev 1920 delt i de to nuværen
de skoler Lyngby Private Skole og Lyngby Statsskole, medens samti
dig betegnelsen »Thyssens Skole« ophørte at bruges. I gravstedet 
hviler stifteren af skolen, A. D. Thyssen (1849-1933), og hans søn og 
efterfølger som skolens leder, Hans Thyssen (1873-1945). (Litteratur: 
Lyngby-Bogen i960 side 5-26; DBL).

19. Pænt eksempel på monumenttypen »grottesten« (fig. 14, jfr. oven
for), sat over Jens Andreas Rerup (1781-1853). Desværre mangler det 
hvide marmorkors, der har siddet oven på stenen.

31



Jeppe Tønsberg

14. Grottesten, sat til minde om skolelærer
J. A.Rerupfra Virum (død i$sj) (jf'- 19)- 

Forf. fot. 1980. Byhistorisk Samling

J. A. Rerup var ifølge stenens tekst skolelærer i Virum gennem 50 år 
(i så fald 1803-53). (Litteratur: V. Fraas, Skoleforhold i Lyngby- 
Taarbæk Kommune gennem Tiderne (1928) side 114 (heri dog afvigen
de data)).

20-22. En lille gruppe gravsteder, hvis monumenter omtaler en række 
kendte Lyngby-navne. Blandt disse navne er redaktør Carl Herdahl 
(1836-88) (20) og hans søn, redaktør Charles Herdahl (1865-1936) (21), 
der tilsammen redigerede den konservative »Københavns Amts Avis« 
fra 1872 til 1936. Denne avis, der fortsatte lige til den store typograf
strejke 1947, er en af de vigtigste kilder til Lyngbys nyere historie, fordi 
den begyndte at udkomme i begyndelsen af byens industritid og således 
kom til at afspejle hele den udvikling og forandring, som industrialise
ringen medførte.

Fra avisens begyndelse i 1872 verserer der en velkendt historie om, 
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hvordan redaktør Carl Herdahl indfandt sig som den eneste tilhører til 
et sognerådsmøde under ledelse af den navnkundige Peter Lund. 
Herdahl kom for at referere mødet til sin avis, men fik den besked af 
Peter Lund, at han hellere skulle gå hjem og bestille noget. Det 
interessante i denne historie er, at Carl Herdahl selv troede, at han var 
den første tilhører til et sognerådsmøde i Lyngby i det hele taget; men i 
virkeligheden havde der, i øvrigt på Peter Lunds eget initiativ, været 
offentlig adgang til sognerådsmøderne lige siden 1849. I mellemtiden 
havde folk blot mistet interessen for dem.

Redaktør Carl Herdahls datter Emmy blev gift med malermester 
Valdemar Jørgensen (22) og bragte dermed Herdahl’erne ind i den 
legendariske, kolossale Lyngby-familie, der foruden Jørgensen også 
omfatter navnene Lund (11, 14, 31), Haastrup, Piper, Jacobsen (31) og 
Vosbein samt mange andre. Familien nedstammer fra kroejer Peter 
Sørensen på Søborghus Kro (1747-1816), og den kom efterhånden i 
besiddelse af de fleste af gårdene i Lyngby. (Litteratur: Slægtstavle 
udarbejdet af I I. V. Rygner i By historisk Samling; Lyngby-Bogen 
1946 side 29-41; 1956 side 5-38; 1959 side 204-51).

23. Mindesten for Alvilde Müffelmann (1810-95), Christian Winthers 
muse i hans Lyngby-tid 1825-30. Som ung huslærer hos familien 
Müffelmann, der om sommeren boede på »Fuglsang« på Prinsessesti
en, forelskede Christian Winther sig i sin elev Alvilde, og under 
inspiration af denne forelskelse skrev han bl.a. det kendte digt »Flvv 
fugl, flyv«. Forelskelsen blev ikke gengældt, og deres veje skiltes. 
Alvildc flyttede med sin lidt yngre broder Llother Müffelmann til 
Gram i Sønderjylland. Efter 1864 flyttede de til Lyngby, hvor de kom 
til at bo på Lyngby Hovedgade lige over for kirken i den ejendom, der 
tidligere hed Preislers Gård, men som de nu kaldte Gramlillc efter 
Gram, hvor de havde boet (ejendommen er nu Lyngby-Taarbæk 
Kommunes musikbibliotek). Både Alvilde og hendes broder døde 
1895, og de blev begravet på kirkegårdens vestside, over for Gramlille. 
På et tidspunkt blev deres gravsted sløjfet og gravstenen fjernet; men 
viceborgmester Karen Schack udvirkede, at den lille sten med Alvildc
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zj. Gravmonument formet som skriftrulle 
og træstub, antagelig fra anden halvdel af 
1800-tallet (jfr. 26). Forf fot. 1980.

Byhistorisk Samling

Müffclmanns navn blev lagt på det sløjfede gravsted. (Foto af den nu 
forsvundne gravsten i Byhistorisk Samling. Litteratur: Lyngby-Bogen 
1933 side 49-64).

24. Støbejernskors sat over I. C. Jensen (1801-51). (Korset er 1979 
brækket af sin fod og stillet op ad et træ umiddelbart vest for sin plads).

25. Støbejernskors sat over Ellen Svendsen født Jensdatter (1812-83; 
det sidste årstal dog usikkert).

26. Skråtstillet marmorplade formet som skriftrulle, med støtte af 
sandsten i form som en træstub (fig. 15). Indskriften på pladen kan ikke 
længere læses; men monumentet stammer sandsynligvis fra anden 
halvdel af 1800-tallet.

Der er en dobbelt symbolik i det lille gravminde: Træet symboliserer 
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livskraften, som døden har knækket, og skriftrullen (antikkens bog
form) er den »livets bog«, hvori de dødes navne indskrives og bevares til 
opstandelsens dag (Johannes’ Åbenbaring 20, 12).

27. Sammensat monument af rød, poleret granit i form af kors og stele, 
sat over smedemester og vognfabrikant Johannes Reisenberg (1865- 
1921) og hans familie. Johannes Reisenberg (og hans fader før ham) 
havde værksted Lyngby Hovedgade 67, og »Reiscnbergs Smedie«, der 
lå i den spidse vinkel mellem Lyngby Hovedgade og Jægersborgvej, fik 
lov at blive liggende lige til 1957, hvor den blev nedrevet p.gr. af 
anlægningen af Omfartsvejen. Siden 1921 var bygningen indrettet som 
brandstation.

28. Familiegravsted med tilknytning til slægten Kraft. De tre monu
menter er sat over en moder (i midten) og to af hendes børn. Monumen
tet til højre nævner landskabsmaleren Frederik Kraft (1823-54), der 
døde som en ung lovende kunstner, men som nu er temmelig ukendt.

Monumentet er påfaldende derved, at det synes at være fremstillet af 
sandsten og marmor (grottestenstype), men i virkeligheden er af metal 
og klinger hult, når man banker på det. (Litteratur: Weilbachs Kunst
nerleksikon; DBL).

29. Gammelt gravsted på muret terrasse og omgivet af et smukt, men 
temmelig medtaget jerngitter i gotiserende stil. ¿Monumentet er en 
meget stor grottesten med hvid marmorplade i form af en skriftrulle 
(jfr. 26). Indskriften, der er på engelsk og meget lang, fortæller, at der er 
tale om lady Frances Buchanan, som var gift med en engelsk gesandt i 
Danmark, men som døde (1854) kun 37 år gammel, efterladende sig sin 
mand og 9 børn.

C. E. Secher (Danmarks Kirker, Slotte, I Ierregaarde og ¿Mindes
mærker (1867) i. hæfte spalte 2 1) meddeler følgende om gravstedet: »Et 
meget smukt Gravsted er opført over den tidligere engelske Minister i 
Kjøbenhavn Buchanans 1854 afdøde Hustru, og for dets Vedligehol
delse i 100 Aar er der betalt til Kirken 200 Rdlr. Lady Buchanan skal
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kort før sin Død have kjørt forbi Kirken og da ytret, at hvis hun skulle 
dø i Danmark, ønskede hun at have sit sidste Hvilested paa denne 
Kirkegaard, som hun fandt saa smuk.«

30. Hamanns familiegravsted, anlagt 1878. Hamann er en af de kendte 
Lyngby-slægter, blandt hvis medlemmer må nævnes dels dyrlæge 
Th. Hamann på »Bøgely« (Kongevejen 53) og hans søn handelsgartner 
Oscar Hamann (begravet på vestsiden af kirkegården, ud til den lange 
trappe mellem Lyngby Hovedgade og kirken), dels bagermestrene 
Hamann. Gravstedet er anlagt ved bagermester Samuel Hamanns 
(1807-78) død, og det ligger lige over for det sted, hvor hans bageri lå: 
Lyngby Hovedgade 5, hvor der nu er parkeringsplads, med indkørsel 
til gården fra Stades Krog.

31. Gravsted for sognerådsmedlem, kammerråd Chr. Ludvigjacobsen 
(1831-1915) og hans svigersøn proprietær Jørgen Lund (1866-1943). 
Jørgen Lund var (som nævnt under 10 og 13) søn af Carl Lund, og både 
han og svigerfaderen hører således til den store gårdejerfamilic i 
Lyngby (jfr. 20-22).

32. 5 gravsten af grottestenstypen, udført i rød sandsten og sat over 
etatsråd Ulrik Nicolai Fugl (1807-67) og hans hustru og tre børn, der 
alle døde før forældrene. U.N.Fugl var bankdirektør, og han var 
sammen med C. F. Tietgen direktør for Privatbanken fra 1857.

Når man læser gravstenenes indskrifter, ser man, at børnene er født 
på de Vestindiske Øer. Det skyldes, at U. N. Fugl havde været udsendt 
som notarius publicus på Set. Thomas.

3 3. Gravsted for pastor Peter Diederich Ibsen (1793-1855) (den liggen
de sandstensplade). P. D. Ibsen efterfulgte Bone Falch Rønne (6) og var 
sognepræst i Lyngby 1833-55. Han var en litterær og musikalsk 
begavelse, som prins Christian Frederik satte stor pris på og derfor 
havde kaldet til Lyngby; men i sognets kirkeliv synes der at have været 
et tomrum mellem Bone Falch Rønne og Peter Rørdam.
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34. Sognefoged Jens Chr. Jørgensens (1862-1925) familiegravsted. 
Chr. Jørgensen ejede den såkaldte »Sognefogedens Gård« i Lundtofte, 
hvoraf nu kun en længe er bevaret (på hjørnet af Ny møl levej og 
Ravnholmvej). Han var fætter til Jørgen Lund (31) og hører således 
ligeledes til den under 20-22 omtalte familie.

35. Efter Peter Rørdam (17) fulgte som sognepræst i Lyngby hans 
søstersøn Holger Frederik Rørdam (1830-1913), som er den tredje af 
Lyngbys kendte præster fra 1800-tallet. Adskillige nulevende menne
sker er konfirmeret af H. F. Rørdam, hvis berømmelse i øvrigt ikke så 
meget skyldes hans præstegerning som hans indsats som historiker. 
Her dyrkede han især den danske renæssances kirke- og lærdomshisto
rie. Hans produktion er enorm, men står ikke mål med nutidens 
kvalitetskrav.

H. F. Rørdams gravsten er en grottesten af sort granit med poleret 
tekstfelt, forsynet med et kors af sort poleret granit. (Litteratur: 
Lyngby-Bogen 1961 side 81-94; DBL).

36. Arkitekten Ferdinand xVleldahls (1827-1908) gravsted med en min
debænk, hvis indskrift nævner hans to hovedværker: Færdigbyggelsen 
af Marmorkirken i København (bekostet af C. F. Tietgen, jfr. 16) og 
genopførelsen af Frederiksborg Slot efter branden 1859. Ferdinand 
Meldahl er kendt som hovedeksponenten for den stilretning inden for 
dansk arkitektur fra 1860’erne til 1880’crne, hvis udøvere betegnes som 
»Europæerne«. Der er tale om en stilretning, der ved tilfældige udpluk 
af tidligere stilarter havde til formål at skabe noget malerisk og stem
ningsfuldt. Denne stilretning vurderes nu generelt ikke særlig højt; 
men Meldahl har dog skabt ganske betydelige arkitekturmonumenter. 
Hans tilknytning til Lyngby består i, at han i 1880’erne byggede sig et 
landsted ved Fortunen (nu Dyrehavegårdsvej 18).

Skødekopicn i begravelseprotokollen nævner, at Meldahl købte grav
stedet allerede 1894, °g at der er ta'e om en muret grav (altså et 
underjordisk gravkammer). (Litteratur: Lyngby-Bogen 1959 side 234- 
37; Weilbachs Kunstnerleksikon; DBL).
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16. »Hitnmelport« af blankpoleret sort 
granit, muligvis rejst 1899 (jfr. j?). Forf. 
fot. 1980. Byhistorisk Samling

37. Gravsten af typen »himmelport« (fig. 16) i sort granit, sat over 
skovbetjent Christian Poschmann (1823-99), der har givet navn til 
»Posemandens Hus« ved Dyrehavens sydside (også kaldet Rødeport 
Hus).

3 8-42. En række fliseformede gravsten fra 1600- og 1700-tallet (såkald
te ligsten), som oprindelig har ligget i kirkens gulv, men som alle blev 
fjernet fra kirken ved restaureringen 1915. Bemærkelsesværdig er især
38, der stammer fra ca. 1650-1700 og øverst har et relief af en okse. 
Denne sten er blevet sat i forbindelse med sagnet om lindormene på 
Lyngby Kirkegård (her citeret efter J. M. Thiele, Danmarks folkesagn, 
udgivet ved Per Skar (1968) bind 2 side 227-28):

»I gamle dage havde to lindorme bygget rede på Lyngby kirkegård. 
Engang skete det imidlertid, at de midt under gudstjenesten kom op at
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slås med hinanden uden for den søndre kirkedør, hvilket afstedkom så 
megen støj og larm, at en soldat sprang ud af kirken og gik løs på dem 
med sin kårde. Denne kamp varede dog ikke længe, for lindormenc 
oversprøjtede ham med deres gift, så han døde på et øjeblik. Men de 
mennesker, der var inde i kirken, turde ikke vove at gå ud af kirkedøren, 
fordi den ene lindorm havde lagt sig uden for den, hvorfor de indefra 
måtte hugge hul i kirkens nordside, hvor kirkedøren nu er.

Lindormen blev dog liggende på kirkegården til stor skade for dem, 
der kom i nærheden af den, og det fortælles endog, at den engang under 
en barnedåb krøb ind i kirken og tog barnet. Derfor opfødte man en tyr 
med mælk og hvedebrød, og da den derved var blevet så stor og stærk, at 
den måtte kunne klare sig over for lindormen, førte man den ind på 
kirkegården. Her opstod der nu en hård kamp, der endte med, at 
lindormen blev dræbt, men den havde dog overstænket tyren med sin 
gift, så den ikke kunne overleve det.

På Lyngby kirkegård kan man endnu se en sten, hvorpå der er 
afbildet en tyr, og det siges, at den nævnte tyr ligger begravet under 
stenen. På selve kirkegården kan man finde adskillige afbildninger, der 
minder om denne begivenhed.«
De »afbildninger«, der omtales, hentyder til et kalkstensrclicf indsat i 
kirkens østgavl, forestillende et dyr med et menneske i munden (en 
gipsafstøbning af relieffet kan ses på nært hold i De tekniske Forvaltnin
gers Arkiv på Lyngby Rådhus). Motivet er temmelig almindeligt og 
tolkes sædvanligvis ud fra i. Peters Brev kapitel 5 vers 8: »Vær ædru og 
våg; jeres modstander, Djævelen, går omkring som en brølende løve og 
søger, hvem han kan opsluge.« (Litteratur: Lyngby-Bogcn 1939 side 
287-89, 295, 319-22; Danmarks Kirker, Københavns Amt bind 1 
(1944) side 428-29).

43. Farvet mosaikflise udført af kunstneren Elline Asisoff i960 til 
minde om hendes mand, maleren Kasro Asisoff (1884-1958, født i 
Kaukasus og tidligere officer i zarens hær). Mosaikken viser en engel 
bærende på et menneske, omgivet af en gylden cirkel, og motivet er

39



Jeppe Tønsberg

hentet fra en aftegning i Ny Carlsberg Glyptoteket af bagsiden af et 
etruskisk spejl (i Vaticanet).

44. Fornemt klassicistisk monument over Cecilia Wynn, der døde som 
spæd 1828. Hun var datter af den engelske gesandt Henry Watkin 
Williams Wynn (1783-1856), og hun døde antagelig under et sommer
ophold hos familien Jenisch på Dronninggård.

45. Fragmenter af en ligsten af grå kalksten, samlet med cement. Af 
indskriften kan læses så meget, at der synes at være tale om møntmester 
Frederik Caspar Herbach, der levede i anden halvdel af 1600-tallet og 
ejede Lyngby Mølle. Han var søn af den bekendte »Kunst-Caspar« 
(d.v.s. Christian IVs alkymist Caspar Herbach). (Litteratur: DBL).

46. Schulins familiegravsted. Af denne familie, der har boet på Frede- 
riksdal Slot siden dets opførelse ca. 1745, hviler i gravstedet amtmand, 
lensgreve Sigismund Ludvig Schulin (1777-1836, omtalt under 6); 
amtmand, lensgreve Johan Sigismund Schulin (1808-80) og lensgreve 
Sigismund Ludvig Schulin (1846-1929)-altså 3., 4. og 5. generation af 
Schulin’crne på Frederiksdal. (Litteratur: DBL).

47. Gravsted for kaptajn J. C. la Cour (1838-98), stifter af og forstander 
for Landboskolen ved Lyngby. J.C.la Cour grundlagde sin skole i 
Nærum 1867, og 1868 flyttedes den til Lyngby. Skolen er senere atter 
flyttet fra Lyngby; men dens bygninger findes stadig. De ligger nu på 
Frilandsmuseets grund og anvendes af museet som kontorer og magasi
ner. (Litteratur: DBL).

48. Monument over professor i nationaløkonomi N. C. Frederiksen 
(1840-1905). N. C. Frederiksen, der var svigersøn af biskop D.G. 
Monrad, ejede 1865-77 landstedet Hummeltofte (det nuværende bør
nehjem). Han var ved siden af sin professorgerning også politiker 
(Mellempartiet, senere Venstre) og forretningsmand (sukkerfremstil
ling, jordspekulation i Sverige og USA), lige som han altid var beskæfti- 
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get med litterært arbejde. I sin forretningsvirksomhed oplevede han to 
gange at opbygge en kolossal virksomhed for derefter at gå fallit, og i det 
hele taget må hans skæbne betegnes som spændende, men tragisk. 
(Litteratur: DBL).

49. C. V. Otterstrøms (1881-1962) familiegravsted. Fiskeribiologen 
C. V. Otterstrøm, der var leder af Ferskvandsbiologisk Laboratorium i 
Frederiksdal (nu i Silkeborg), var en af de første, der blev opmærksom 
på og tog kampen op mod den tiltagende ferskvandsforurening. C. V. 
Otterstrøm har udfoldet en omfattende litterær produktion inden for 
ferskvandsbiologiske emner, samtidig med at han også har givet sig tid 
til at beskæftige sig med kultur- og lokalhistorie, bl. a. som mangeårig 
formand for Foreningen til Folkedansens Fremme. (Litt.: DBL).

50. Købmand Gudmund Gudmundssons familiegravsted. I gravste
det hviler også hans søn, redaktør Asgeir Gudmundsson (1895-1973), 
der 1929 grundlagde »Lyngby Tidende«. Under Asgeir Gudmunds
sons ledelse udviklede »Lyngby Tidende« sig til »Lyngby-Taarbæk 
Bladet«, som således kunne fejre 50 års jubilæum 1979. I løbet af de 50 
år har »Lyngby-Taarbæk Bladet« opslugt en del andre lokalaviser, bl. a. 
de af redaktør Sofus Andersen udgivne »Ugebladet« (1933), »Lyngby 
Folkeblad« (1940) og »Lyngby Avis« (1948) samt den gamle »Køben
havns Amts Avis« (1947), som »Nationaltidende« efter den store 
typografstrejke ikke længere ville udgive (jfr. 20-22). (Litteratur: Lyng- 
by-Bogen 1978 side 50-57).

Efter denne rundgang på Lyngby Gamle Kirkegård har man naturlig
vis ikke set alt, hvad der er værd at se på kirkegården; men man vil have 
stiftet bekendtskab med en række personer, der ud fra de kriterier, der 
nævntes i indledningen, må siges at være de mest betydningsfulde 
blandt de begravne. Samtidig vil man have fornemmet kirkegårdens 
særlige stemning: Ikke indelukket og knugende som på så mange andre 
kirkegårde, men tværtimod åben og venlig. Dette skyldes naturligvis
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delvis, at de fleste navne, man støder på, er så gamle, at den sorg, der 
knytter sig til synet af dem, ikke længere føles så stærkt; men mere 
væsentligt er det, at man fra kirkegården har en vid udsigt over den 
omliggende by og dens pulserende liv. Man ser derfor de døde samtidig 
med, og i sammenhæng med det samfund, de har skabt og tilhører, og 
dermed føler man også, at kirkegården er en naturlig del af det 
omgivende samfund - ikke et sted, hvor de levende intet har at gøre.

Også denne stemning - sammen med alle de tidligere nævnte ting - er 
medvirkende til at gøre Lyngby Gamle Kirkegård til noget ganske 
særligt, som nutiden bør bevare og værne om for at kunne give denne 
stærke og ægte oplevelse af fortiden videre til eftertiden.
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KATTUNTRYKKERIET I LYNGBY

I 1978 viste Byhistorisk Samling i en udstilling på Frieboeshvile en 
række akvareller med motiver fra Københavns omegn, alle udført af den 
topografisk interesserede industrihistoriker Jørgen Ole Ravvert (1786- 
1851). De fleste af tegningerne viste landskaber med bakkedrag, marker 
og skove, kroer og møller, som de har set ud i 1820’rne, hvor han 
færdedes her i kommunen med sin tegneblok. Landskaber som vi i dag 
skal længere bort fra København for at se, for overhovedet at kunne 
danne os et indtryk af sognet, som det så ud dengang. Udsigt til kirken 
og husene deromkring har han haft, stående ved bredden af Mølleåen i 
den nuværende slotspark - det, der dog har interesseret ham mere end 
selve kirken, var et højt hus eller tårn foran kirken, på tegningen 
omtrent af samme højde som kirketårnet. Tårnet ligner ikke noget 
andet bygningsværk, vi kender - men hørte til et af tidens kendte 
fabriksanlæg i Lyngby.

Rawert tegnede det høje tårnagtige hus set fra to sider. Bygningen ser 
ud til at have en kvadratisk grundplan og være i tre etager med 
tremmeskodder og med et pyramideformet tag med stort tagudhæng - 
helt ulig andre bygninger. Rawerts akvareller er ikke de eneste afbild
ninger, vi har af det høje hus. Fra samme tid har vi en tegning stukket i 
kobber af maleren Søren Henrik Petersen (1788-1860). Kunstneren har 
stået på samme sted og komponeret billedet over nogle huse og gårde 
nord for kirken. Her ses også tydeligt det store tagudhæng og det 
specielle vinduesparti med skodderne. C. W. Fckersberg (1783-1853) 
har malt samme motiv også fra nord, og af hans billede, som hænger på

Ingeborg Cock-Clausen, f. 1929, mag. art. (europæisk etnologi), periodevis medarbejder 
ved Nationalmuseet, Dansk Folkemuseum, tidligere medarbejder i Byhistorisk Sam
ling for Lyngby-Taarbæk Kommune.
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Akvarel af J.O.Rawert, malt 1824. Kirken ses fra nord med Mølleden i forgrunden.
Det Kongelige Bibliotek

Statens Museum for Kunst, fremgår tydeligt, hvad bygningen har 
været anvendt til. Under det store tagudhæng hænger flere længder 
stofbaner næsten helt ned til jorden.

Bygningen er et tørrehus og hørte til det kattuntrykkeri, der var 
indrettet på den gamle Bleggaard nord for kirken - et af de mange 
fabriksanlæg ved Mølleåen fra en tid, hvor grænsen mellem håndværk 
og industri er flydende. Fra Eiler Ny strøm ved vi en hel del om 
Bleggaarden og de skiftende virksomheder og ejere, der har været 
knyttet til den.1 Jeg vil dog kort ridse baggrunden op for den periode i 
Bleggaardens historie, tiden mellem 1794 og en 10-15 år ind i 1800- 
årene, hvor kattuntrykkeriet virkede. Efter at have været blegeri i en 
årrække under ledelse af skotten William Nisbeth, købtes Bleggaarden, 
som hørte under Direktionen for det kongelige Bomuldsmanufaktur - 
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et væveri med tilhørende spinderi, farveri og trykkeri i København - af 
to af Bomuldsmanufakturets funktionærer, farver og trykker Christian 
Andreas Knoop og formstikker Carl Schleisner i 1794, som fik privile
gium på at oprette et kattuntrykkeri i Lyngby. Carl Schleisner døde i 
1807, 67 år gammel, men Knoop fortsatte trykkeriet med Schleisners 
enke, som han forøvrigt giftede sig med nogle år senere, ogi 1818 døde 
Knoop, 61 år gammel. Et par år forinden havde Schleisners søn Gotlieb 
Schleisner overtaget kattuntrykkeriet. Der skal her hovedsagelig beret
tes om virksomhedens indretning og drift i det korte tidsrum på 
omkring 20 år, hvor Knoop og Schleisner driver fabrikken, og om de to 
fabrikanter og deres folk.

Hvad er der tilbage af denne virksomhed i vore dages Lyngby? Et 
navn, nogle malerier og tegninger, måske nogle stoffer. Men sammen
holdt med det, der kan læses ud af forskelligt arkivmateriale, nogle 
spredte oplysninger om arbejdet og menneskene, tegner der sig et 
billede af en virksomhed, som på den tid - omkring 1800 - var af 
betydning for Lyngby. De væsentligste oplysninger er fundet i en i 
øvrigt ikke særlig omfattende korrespondance med Kommercekollegiet 
- den tids handelsministerium - som findes i Rigsarkivet. Brevene 
indeholder især ansøgninger om økonomisk støtte til virksomhedens 
videre drift som f. eks. til indkøb af farver, stoffer og maskiner, eller til 
påtænkte udvidelser. Andre arkivalier som vurderinger til ejendomsaf
gifter og brandforsikring samt folketællinger og kirkebøger har bidraget 
til at kaste lys over denne virksomhed og de mennesker, der arbejdede 
der.

Betegnelsen kattuntrykkeri brugtes om de værksteder og fabrikker - 
eller manufakturer, som de kaldtes i 1700-årene- hvor stoffer påtryktes 
mønstre. Kattuntrykning kan defineres som en partiel farvning af et 
stykke stof. Men kattuntrykning var modsat almindelig farvning af stof 
ikke fri næring. Der krævedes tilladelse, eller privilegium som det 
kaldtes, i Kommercekollegiet for at nedsætte sig som trykker. Som led i 
den økonomiske politik støttede regeringen den hjemlige produktion af 
tekstiler ved at anlægge væverier, spinderier og trykkerier, og i de
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Kirken og det høje hus tegnet fra samme sted som modstående illustration. Man ser her tydeligt det 
store tagudhæng og skodderne. Kobberstik afS. H. Petersen. By historisk Samling

udstedte privilegier indgik forskellige bestemmelser og lempelser, som 
f. eks. for kattuntrykkeriernes vedkommende var toldfrihed ved indfør
sel af udenlandske stoffer og farver, maskiner og redskaber.

Baggrunden for de mange kattuntrykkerier, der anlagdes i 1700- 
årene i Europa, først og fremmest i Tyskland, Schweiz og Frankrig, 
men også i Holland og England, var de mønstermalede og trykte 
stoffer, der blev importeret til Europa fra Indien. Disse stoffer var 
meget eftertragtede, og man forstod hurtigt at efterligne teknik og 
tillempe fremstillingsmåden til europæiske forhold. Indienner kaldtes 
de stoffer, der blev fremstillet ved de europæiske kattuntrykkerier i 
1700-årene.

I Danmark anlagdes de første trykkerier i begyndelsen af 1700-årcnc, 
men kattuntrykkeriet tog først rigtigt opsving fra midten af århundre
det, hvor der udstedtes flere privilegier både i København og i provin- 
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sen. I 1798 var der 16 kattuntrvkkerier i København. Ved anlæggelsen 
af trykkeri og farveri var det altafgørende, at der var let adgang til 
rigelige mængder fersk vand, og det er årsagen til, at de større køben
havnske trykkerier blev anlagt ved Blegdamsvejen på nordsiden af 
Sortedamssøen i tilknvtning til blegdamme og blegepladser, der fra 
ældre tid lå her. Trykkerierne blev som regel ledet af en tekniker, en 
farver eller trykker, mens ejeren oftest var forretningsmand, en grossist 
eller klædekræmmer, som videreforhandlcde de trykte stoffer.

I ordet kattun genkender vi den engelske betegnelse for bomuld - 
cotton - ordet kattuntrvk betyder altså egentlig bomuldstryk, men 
hørstoffer med kattuntrvk er også ret almindelige fra den tid. Bomulds-

På C. W.Eckersbergs maleri hanger lange stofbaner til tørre uden på tårnets facade.
Statens Museum for Kunst
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stofferne hjemtoges fra Indien med det Asiatiske Kompagnis skibe. En 
dansk produktion var dog også så småt sat i gang ved det i 1779 anlagte 
kongelige Bomuldsmanufaktur i København.

Stofferne påførtes de forskellige mønstre ved hjælp af trykklodser - 
træklodser i hvilke mønstret var udskåret i ophøjet relief. Trykklodser
ne var som regel skåret - eller stukket, som det kaldtes - i pære- eller 
lindetræ. Mønstre med meget fine detaljer som prikker og tynde 
streger, som vanskeligt kunne udskæres i træ, fremstilledes ved at 
strimler af messingblik og messingstifter bankedes ned i klodsen. De 
fleste klodser var mellem 1 o og 20 cm på hver led og ca 5 cm tykke, og de 
var på bagsiden forsynet med et par udskæringer til at holde i.

I virkeligheden tryktes mønstret i de fleste tilfælde ikke med selve 
farvestoffet, som man kunne formode, men med en såkaldt bejdse, som 
med trykklodsen overførtes til bundstoffet. En bejdse var en saltopløs
ning som f.eks. af alun eller vinsten. For at gøre den lidt mere 
tyktflydende og dermed nemmere at arbejde med og få til at binde på 
trykklodsen, tilsattes den gummi arabieum. Xår bejdsen var påført 
trykklodsen, placeredes klodsen ovenpå stoffet, som var udspændt på et 
plant underlag, trykbordet. Det krævede stor omhu at placere klodser
ne nøjagtigt, således at det færdige mønster på stoffet blev regelmæs
sigt. Ofte indgik flere klodser med hver sin mønsterdel i en større 
helhed. Klodsen blev trykket ned mod stoffet, eventuelt med et let slag 
med en trækølle. Efter påtrykning af bejdsen og tørring fik mønstret i 
det efterfølgende farvebad forskellige farver afhængig af bejdsens art og 
farvebadets sammensætning. Farvestoffer kom fra planter, der dyrke
des i Europa og i Danmark, en del af farverne kom fra bark fra 
amerikanske træer, der indførtes i 1700-årene, de asiatiske farvestoffer 
krap og indigo kendte man allerede fra ældre tid. F.eks. gav en 
udfarvning i krap røde, lilla, brune eller sorte farver. Ved udfarvning i 
quercitron - et farvestof af træbark - fik man gule, grålige, oliven eller 
orange farver. Farvning i indigo gav blå farve eller grøn, såfremt det var 
ovenpå gult. Efter farvebadet dyppedes stoffet i et bad med speciel 
tilsætning, dels for at befæste farverne og dels for at rense det hvide 
bundstof rundt om mønstret for overskydende farve. Ved en anden 
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En trykstue i et kattuntrykkeri. Forrest i billedet trykkes med trykklodser. Til højre og venstre ved 
vinduerne rives der farver i farvekar. I baggrunden bærer en lærling på noget tit tykt stof og i 
baggrunden til højre lægges noget trykt stof sammen. - Efter et stik fra Roland de la P latiere, 
»Encyclopédie Méthodique« (Paris og Liittich 1785-90, her efter Ciba-Rundschati 1958).

teknik påtryktes mønstret ikke med en bejdse men med en vokslignende 
pasta, sådan at stoffet ved en efterfølgende farvning i indigo forblev 
ufarvet, der hvor mønstret var påtrykt. Sidstnævnte teknik kaldes også 
reservetryk - man har »reserveret« mønstret - og brugtes indenfor 
blåfarveriet. Efter trykning og efterfølgende farvning fulgte efterbe
handlingen i flere trin, hvor stoffet blev skyllet og banket og lå på blcgcn 
i 5-6 dage, og fik den sidste appretur ved stivning og glitning.

Mønstrene fra den tid er ofte kompositioner bygget over stiliserede 
blomster, frugter og fugle eller småmønstre, der efterligner vævede 
stoffer - som vi har eksempler på i nogle mønsterbøger med stofprøver 
fra Bomuldsmanufakturet. Mønstrene var internationale, formstikkere 
- det vil sige de håndværkere, der fremstillede trykklodserne - fra de 
store mellemeuropæiske trykkerier havde også fundet vej til Danmark,
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Trykning med trykklods. Stoffet trækkes her over trykbordet for at blive påtrykt, derefter føres det 
over stænger under loftet til tørring. Trykkeren står parat med trækøllen. Læredrengen står ved 
siden af trykbordet med en beholder med farve eller bejdse. - Efter »Opfindelsernes Bog«, bd. 6 
(1880).

teknik og mønstre fulgtes ad nordover og spredtes til de danske og 
svenske trvkkerier.

Stofferne anvendtes især til kjoler til kvinder, men også i mandsdrag
ten ser vi kattuntryk i vestens stof eller vestelommerne alene. Endvide
re ser vi kattuntryk anvendt til møbelbetræk, gardiner og til sengeom
hæng.

Fra det umønstrede hvide stof kom ind i kattuntrykkeriet til det lå 
sammenpakket klar til salg havde det gennemgået flere trin i en 
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arbejdsprocedure, som hver for sig krævede forskellige indretninger af 
lokaler, maskiner og redskaber. Hvordan Bleggaardens trykkeri var 
indrettet, kan arkivalierne give os noget kendskab til.

Bleggaardens indretning.
Bleggaarden blev indrettet til kattuntrykkeri, da den købtes i 1794 af 
Knoop og Schleisncr. Men i hvilken tilstand var ejendommen, da de 
overtog den, og hvordan indrettedes den til den fremtidige virksom
hed?

Knoop og Schleisner tilbød i slutningen af 1793 at købe »Bleegc- 
gaarden i Lyngbye«, da den blev udbudt til salg efter at blegeriet under 
Nisbeth var ophørt, for 3000 rd med inventar, betinget blandt andet af, 
at købesummen skulle afdrages med 500 rd årligt, og at der skulle være 
kattuntrykkeri eller i hvert fald fabrik i de 6 år, afdragene løb. Såfremt 
ejendommen til sin tid skulle sælges, ville de have godtgjort deres 
udgifter på eventuelle reparationer ved købet, og de foreslår derfor i en 
skrivelse til Kommercekollegiet, at ejendommens bygninger og indheg
ninger bliver besigtiget og vurderet. Dog mener de, at en del af 
reparationerne vil være så ubetydelige, at deres egne arbejdsfolk vil 
kunne udføre dem i ledige stunder. Samtidig beder de kollegiet om at 
skynde sig med at udfærdige det nødvendige privilegium - og helst 
gratis - da der til anlægget vil medgå en del omkostninger, og at det er 
på høje tid, at de må søge at skaffe sig arbejde, arbejdsfolk og »de 
fornødne Indretninger« - det vil sige trykborde, maskiner og redska
ber, stoffer og farver. Den 4. juni 1794 udfærdigedes da også deres 
privilegium med ret til at anlægge og drive et bomulds- og kattuntryk
keri ved den af dem købte Bleegegaard i Lyngbye. Men hvad var 
Bleggaarden, da de købte den? Var den på den tid allerede et »Fabrik 
Anlæg«?

Desværre har vi ikke noget maleri eller tegning af Bleggaarden, som 
den så ud omkring 1800, men en hel del kan læses ud af den beskrivelse 
vurderingsmændene gav ved købet af gården. I 1794 var stedet meget 
forfaldent og trængte til reparationer overalt. Bleggaarden bestod da af 
en trefløjet gård, hvor hovedbygningen i midten på 24 fag var indrettet
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til beboelse. Bygningen noteredes som meget forfalden med rådne 
fodstykker, ødelagte paneler og vægbetræk i værelserne, og taget skulle 
lægges om. Den nordlige sidefløj var inddelt i 20 fag og var indrettet 
dels til vaskehus dels til værksted af en art fra blegericts tid. Den var i 
samme forfald og med taget helt åbent. I den sydlige fløj på 19 fag var 
stald med 6 spiltove, et kammer til kusken og en mølle, der sikkert blev 
drevet af heste. Denne bygnings tilstand var som de øvrige. Bag gården 
lå en stor blegeplads og en have, alt indhegnet som sikring for løsgående 
kreaturer. Men en del af indhegningen var enten væltet om eller 
manglede helt. På blegepladsen stod - foruden et lokum - et » Afkaager 
Huus«, det vil sige et vaskehus, med 2 indmurede kobberkedler og 
tilhørende skorsten. Udenfor huset stod en opstander med pumpe i åen 
samt de vandrender, der hørte til. På bakken nord for Bleggaarden lå 
yderligere et beboelseshus samt en stald til 6 heste, alt indhegnet. Alle 
disse bygninger var ligeledes forfaldne både ud- og indvendig, og hele 
ejendommen takseredes til 3850 rd. Der tilføjedes, at skulle bygninger 
og indhegninger sættes i forsvarlig stand, ville det koste 2050 rd ekstra.

Det har nok været en vanskelig start for de to fabrikanter, det første år 
søger de da også om økonomisk støtte til indkøb af stoffer og om hjælp 
til brændselsudgifter. Der skulle bruges meget brændsel til opfyring 
under farve- og vaskekedlerne. Dygtige må de have været, i kollegiets 
svarskrivelser fremhæves ofte deres bekendte virksomhed, deres flid og 
dygtighed.

Først i 1811 ved vurdering til brandforsikring kan vi få et overblik over 
fabrikkens størrelse. I selve den 3-fløjedc Bleggaard er hele den nordlige 
fløj indrettet til værksted med en trykstuc, en presse- og varestuc. Den 
sydlige fløj er delt, således at knap den ene halvdel er stald til 8 heste, 
mens resten er til fabrikkens brug. På blegepladsen er opført et hus på 
14 fag, som er farveri. Ved skorstenen er der 4 indmurede kobberkedler 
på henholdsvis 18, 16, 14 og 4 tønder, samt 2 blåkyper, det vil sige 
farvekar til blåfarvningen med indigo. Foruden farveriet stod der på 
blegepladsen tørrehuset, som vi kender fra Rawerts akvarel. Stueeta
gen var her indrettet med en trykstue og et rum, hvor manglemaskinen 
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J. O. Rawert har her gjort nærmere redefor tørrehusets konstruktion - stueetagen er opført af mur og 
bindingsværk, og resten af bygningen er beklædt med brædder. Taget er belagt med kobber og blik.

Det Kongelige Bibliotek

havde sin plads. I fabrikkens baggård var farvemagasin og rullestuc i en 
bygning på 9 fag, desuden hønsehus og brændeskur. Endelig 3 beboel
seshuse på bakken samt et hus til vognremise, brænde og lokummer 
samt et hegn omkring fabriksgården. Hele dette gårdklompleks er 
karakteristisk for den tids »Fabrik Anlæg«, hvor værksteder og beboel
se ofte var under samme tag.

Selve fabrikken - eller værkstedet om man vil - bestod altså af: 2 
trykstuer, et lokale med reoler til stofferne og til trykklodsernc, en 
pressestue til pressen, som var uundværlig i et farveri til efterbehand
lingen af stofferne, et rum til en manglcmaskine - en stor rulle - drevet 
med hestekraft, et tørrehus, et farveri, et farvemagasin og en rullestue. 
Dertil kom beboelse til fabrikanterne og beboelse til nogle af de
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familier, der arbejdede på fabrikken. Endvidere stalde til hestene, der 
brugtes ved manglen og ved transporten af varer til og fra København, 
og høns og have med produkter til husholdningen.

Tørrehusets funktion var først og fremmest tørring af stofferne. Det 
beskrives i 1811 som en bygning i 3 stokværk med kobbertag. Bygnin
gens udvendige mål, 12 alen på hver side, er, omregnet til nutidens mål, 
omtrent 8m. I stueetagen var værksted og de to øvrige etager var 
indrettet til tørreloft med adgang ad en trappe, der førte op gennem hele 
huset. Omkring 1800 er der opført tørrehuse ved flere af de københavn
ske kattuntrykkericr, ved Sortedamssøen stod der på den tid 4 tørrehu
se, desuden et for enden af søen mod Østerbro, samt et ved Set. Jørgens 
Sø. Nogle af tørrehusene var på 3 etager, mens andre var på 4 etager. 
Fælles for alle tørrehusene var, at de øverste 2 eller 3 etager indvendig 
udgjorde ét stort rum uden egentlige etageadskillelser. I stedet for 
disse, var der udfor hver etage med adgang fra trappen åbne gallerier 
med rækværk for. I ler kunne der stå borde eller reoler med stoffer. 
Øverst under taget var der under hanebjælkerne opsat en vinde samt 
tørrestængcr til at hænge stofbanerne til tørre på. På tørrestængerne 
blev stofbanerne ved hjælp af vinden hejst op under taget, hvor de 
anbragtes på hække, det vil sige stænger eller lignende, og hvorfra 
stoffet hængte ned i lange baner. Jalousier, skodder og lemme kunne 
åbnes og lukkes for at opnå gennemluftning til fremskyndelse af 
tørreprocessen efter behov, vel afhængig af årstid og vindretning. Det 
er de skodder, vi ser på Rawerts akvarel. De udvendigt opsatte tørre
stængcr under tagudhænget har formentlig været benyttet til udendørs 
tørring i godt vejr. Lignende tørrehuse fandtes ved andre europæiske 
kattuntrykkericr for eksempel ved tekstilindustricentret Augsburg i 
Sydtyskland og ved kattuntrykkeriet i Jouy i nærheden af Paris. Inden 
tørrehuse indførtes ved de danske trykkerier, indrettede man tørrestuc 
på loftet under tagværket i den ct-etages bygning, hvor trykbordene 
stod. Tørrehuset i Lyngby er konstrueret efter samme principper som 
de tilsvarende i København, og for Knoop og Schleisncr har det været 
en nødvendig indretning til deres fabrik - de havde jo begge tidligere 
arbejdet med et tørrehus ved Bomuldsmanufakturet.2 
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Polykromt bloktryk på hørlærred, rød bundfarvet i krap, hvide blomster med blå detaljer. Et af de 
større kattuntrykkerier ved Sortedamssøen har trykt stoffet, og det kan tænkes, at Knoop og 
Schleisner har ttykt lignende mønstre på deres værksted. (Ejer: Gudhjem by- og mindeforening. 
Foto: Nationalmuseet, Dansk Folkemuseum, neg. nr. 110.688).
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Kat t un t tykke riet
Som foran beskrevet foregik trykningen ved hjælp af trykklodser på et 
trykbord, hvor der var udspændt et stykke klæde som underlag for det 
umønstrede stof. Efter trykningen blev stoffet farvet, skyllet og bleget, 
måske trykt igen med en anden mønsterdel, farvet, skyllet og bleget og 
derefter hængt til tørre i tørrehuset. Enkelte dele af inventaret som 
f. eks. pressen, en farvekedel og en del redskaber fik Knoop med til låns 
fra Bomuldsmanufakturet, og få år efter etableringen i Lyngby søgte de 
Kommercckollegiet om at få overdraget en trykkemaskine fra et nedlagt 
trykkeri, der lå i Jonstrup i forbindelse med et tidligere tckstilmanufak- 
tur. Det drejede sig om en maskine med kobberpladcr til at trykke 
stoffer med, som en engelsk kattuntrykker Joseph Dalton havde fået 
fremstillet til Bomuldsmanufakturet, og som han siden havde medta
get, da han arbejdede som kattuntrykker ved manufakturet i Jonstrup. 
At trykke mønstret med en kobberplade fremfor med en udskåret 
træklods indebærer flere fordele. Dels kan man trykke en meget større 
del af stoffet på en gang, dels slides kobberpladen ikke på samme måde 
som træklodserne, der måtte fornyes og udskiftes med jævne mellem
rum.

I 1805 havde Knoop og Schleisner udvidet fabrikken så meget, at de 
søger kollegiets støtte til køb af et ekstra hus - »vi holde 40 Trykkerbor
de i Virksomhed, og vi have modtaget saa mange Bestillinger, at vi, for 
at fyldestgiøre disse, nødvendigen endnu maae forøge ovenmeldte 
Antal af Trykkerborde. Der mangler os hertil den fornødne Plads, saa 
at vi allerede maae benytte Loftet til enkelte Borde...«. Sammenlignet 
med tilsvarende trykkerier i København var Knoop og Schleisners 
fabrik i Lyngby af samme kapacitet som det største i København, et 
trykkeri på Østerbro, der i 1791 havde 44 trykborde, og i farveriet 3 
indmurede kedler på henholdsvis 16, 11 og 10 tønder. De øvrige 
kattuntrykkericr ved Sortedamssøen havde kun halvt så mange tryk
borde og mindre farvekedler. Dog fremgår det af en senere henvendelse 
til kollegiet, at antallet af trykborde er dalet væsentligt. I 1812 var der 
således kun 8 trykborde i gang, og Knoop oplyste, at han gennemsnit- 
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Side fra prøvebog fra Det kongelige Bomuldsmanufaktur i København. Stofferne er bomuldsstoffer, 
flere af dem er riflet fløjl. De små mønstre er trykt med træklodser, hvor mindre detaljersom prikker 
og tynde streger er fremkommet ved, at strimler og stifter af messingblik er banket ned i klodsen. Det 
er sandsynligt, at kattuntrykkeriet på Bleggaarden har fremstillet tilsvarende mønstre. Mønsterbo
gen findes i Kommercekollegiets arkiv. (Foto: Nationalmuseet, Dansk Folkemuseum).

ligt kunne tilvirke ca 6000 stykker kattun årligt på disse, alt afhængig af 
farve og mønster, idet der til nogle mønstre skulle trykkes en eller to 
gange, mens andre mønstre skulle trykkes fra tre til fem eller seks 
gange.

En fortegnelse over inventar fra et samtidigt københavnsk kattun
trykkeri kan supplere vor viden om de øvrige redskaber, der har været 
nødvendige til trykningen og farvningen. I trykkeriet har de store faste 
trykborde taget mest plads op. Langs væggene har der været hylder og 
reoler til stoffer og trykklodser, langs bordene har der stået farvebehol-
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dere og kar til bejdser. På bordene lå der dækkener af klæde som 
underlag for de udspændte stoffer, desuden var der tørrebørster og 
strygebørster, farveskåle og trykklodscr. Disse fandtes i mange forskel
lige mønstre, både til borter på tørklæder og til vestelommer, i striber 
og blomster, samt mønstre, der efterlignede damaskmønstre. I farveriet 
har der været morter med støder til at knuse farvestofferne til pulver, 
vægt med lodder, bøtter og baljer, krukker, potter og flasker til farver 
og kemikalier, desuden bukke til vandrender, øser, spande og trillebø
re, ildtang og ildfork til opfyringen i skorstenen med de indmurede 
kobberkedler, desuden saven til brænde og diverse kar af forskellige 
størrelser. Af løst inventar har her endvidere været tørrestænger til 
tørring af de trykte tøjer og pressepapir til at lægge mellem stoflagene 
ved efterbehandlingen i pressen.

Kombinationen farver og trykker, som Knoop var, og formstikker 
som Schleisner, var ideel for virksomheden. De havde ved privilegiet 
forpligtet sig til at »betiene Publikum med ægte og gode Couleurer« - 
det vil sige, at farverne ikke afblegedes eller helt gik af i vask - og at de 
brugte »ægte« farver, viser en fortegnelse, udfærdiget af Knoop i 1810 
over de farvestoffer og kemikalier, der brugtes ved fabrikken. Her er 
norsk, svensk og romersk alun, aurum pigment, arsenik, blåtræ, blå
sten og berlinerblåt, bornholmsk engskjær, fernambuk og gultræ, grøn 
vitriol og gummi arabieum, galæbler, indigo og krap, orlean, potaske og 
quercitron, salmiak, spanskgrønt, soda og vau. Til den anvendte teknik 
brugtes en trykklods for hver farve, og Knoop kunne opnå stor variation 
med de forholdsvis få farvestoffer.

Knoop var som farvetekniker optaget af at eksperimentere, og han 
forsøger blandt andet at få en grårosa farve frem ved at bruge nuaragua 
træ fremfor fernambuk træ, som var betydeligt dyrere i indkøb. I sin 
omtale af forsøget til Kommercekollegiet vedlægger han en stump 
lærred med farveprøven - i virkeligheden det eneste, vi med sikkerhed 
ved, er lavet på fabrikken.

Efter at stofferne har været gennem hele fremstillingsprocessen er de 
blevet lagt sammen og pakket, klar til at køre med hestevognen til 
København til den videre forhandling gennem en grosserers oplag.
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Knoop og Schleisner
Hvem var dc to mænd, der havde nedsat sig i Lyngby og på forholdsvis 
få år fik et så stort foretagende i gang? Om Knoop ved vi kun, at han var 
37 år, da han sammen med den 17 år ældre Schleisner fik foden under 
eget bord. De kom begge fra Bomuldsmanufakturet, og om Knoop ved 
vi endvidere, at han dér dels var oplært hos den svenske bomuldsfabri
kant Charles Axel Nordberg, dels selv stod som farvemester, der førte 
de årlige lister over varelageret og over regnskabet. Begge, uddannet 
som teknikere og håndværkere, skulle i deres virksomhed nu også tage 
sig af forretningsmæssige og økonomiske forhold. Schleisncrs 3 sønner 
oplærtes på fabrikken i Lyngby, og den ældste Gotlieb, som senere selv 
overtog fabrikken, arbejdede som ung som farveskærer og fuldmægtig 
hos sin far. Knoop har sandsynligvis været den drivende kraft, og det er 
ham, der udformer og underskriver brevene, og ham, der henvises til 
i kollegiets videre skrivelser til Finanskollegiet. De kalder sig kattun- 
trykkerne Knoop og Schleisner, men lige så ofte især i dc senere 
år, Schleisner og Knoop. Senere tituleres de fabrikentreprenørerne 
Schleisner og Knoop. At Med-lnteressenten Schleisner allerede om
kring 1802 ville sælge sin andel i fabrikken må have medført et spændt 
forhold mellem dem. Knoop søgte om penge til at købe Schleisners 
andel for. Disse blev også bevilget ham, men man har tilsyneladende 
fundet en løsning på konflikten, for kompagniskabet fortsætter. Nogle 
år efter Schleisners død påtænker fabrikentreprenøren Knoop og enke
madam Schleisner, som lederne kaldes nu, at udvide fabrikationen ved 
at anlægge en klædefabrik, bestyret af en udlært dugmager. De havde 
allerede nogle vævestole igang og får bestilt en skrubbemaskine. Noget 
af arven fra Schleisner skal gå til et overskæren, og det tidligere 
bevilgede beløb skal anvendes til flere maskiner og indkøb af uld.

De ændringer i inventar og redskaber, som etableringen af et klæde
manufaktur naturligt må have medført, er desværre ikke blevet registre
ret. Kattuntrykkeriet har dog haft en opblomstring under Gotlieb 
Schleisners ledelse, senere registreringer i 1825 og i 1830 viser, at den 
sydlige fløj af Bleggaarden helt er inddraget til trykkeriet. Husene på 
bakken beskrives som væsentligt udvidede med flere køkkener beregnet
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til flere familier. I 1845, hvor der ikke længere er kattuntrykkeri på 
Bleggården, beboes denne af ialt 16 familier, og det kan tænkes, at rum, 
der tidligere var indrettet til værksteder nu kan være inddraget til 
beboelse.

Tekstilmanufakturer og arbejdskraft
Lyngby var knudepunkt mellem på den ene side landsbyerne mod øst 
og vest, på den anden side København og de nordsjællandske købstæ
der, hvor Kongevejen gennem Lyngby var en del af hovedfærdselsåren 
fra hovedstaden til Helsingør. For beboerne i datidens Lyngby - vore 
dages bondeby - var det hovedgaden, der fra bondebyen gik ned forbi 
kattuntrykkeri og præstegård til kirke, mølle og de to kroer. Kattun
trykkeriet har været en virksomhed, som alene ved sin beliggenhed har 
haft betydning for Lyngby.

Forudsætningerne for oprettelsen af trykkeriet i Lyngby var til stede. 
For det første adgangen til vand, for det andet adgangen til arbejd
skraft. Lokaliseringsfaktorer ved anlæg af de tidlige tekstilindustrier var 
netop vand og arbejdskraft. Ser vi på Københavns omegn og Nordsjæl- 
landsområdet er det tydeligt, at netop ved hovedstadens udfaldsveje og 
vandløb blev disse anlæg placeret.

Nærmest København lå lige udenfor voldene kattuntrykkerierne og 
væverier som Blaagaard og Bomuldsmanufakturet, alle ved Søerne med 
adgang til vand og blegdamme. Følger man Frederikssundsvejen lå 
Jonstrup Uldmanufaktur og trykkeri i nærheden af Sønder Sø og 
Værebro Å, ud ad Helsingørvejen lå først manufakturerne i Gentofte 
sogn, grosserer iMitchells strømpefabrik ved Gentofte Sø og grosserer 
Esches Bomuldsfarveri ved I Ividørebækkens udløb ved Klampenborg. 
Ved Gammel Vartov og Tuborg var en overgang et blegeri ved 
fiskedammene ved Rosbækken. Fra Gentofte gik vejen videre til Uld- 
manufakturet ved Usserød. Flere af disse fabrikker var anlagt i forbin
delse med allerede eksisterende valke- eller stampemøller som f. eks. i 
Jonstrup.

Hvor blev arbejdskraften rekrutteret fra? Knoop og Schleisners 
kattuntrykkeri i Lyngby betød eksistensgrundlaget for en hel del 
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familier, og ifølge Lyngbys folketællinger er det fra familier, der bor 
tilleje eller i huse uden jord til. Karakteristisk for kattuntrykkerierne på 
den tid var det store antal folk, der beskæftigedes ved fabrikationen. 
Omkring 1800 var der på trykkeriet i Lyngby således 100 mennesker i 
arbejde, og blandt disse var der 14 familier. Udfra arkivalierne kan vi 
se, at der var 6 kattuntrykkersvende, 2 glittere, 2 farveskærere og en 
farvemester foruden de to fabrikanter selv. Dertil flere læredrenge og et 
ukendt antal blegere, vaskere, skildrere og daglejere. Et tiår senere var 
man nede på 60 mennesker. Enkelte af svendene var unge udlændinge, 
som Knoop havde fået hertil. De giftede sig med Lyngby piger og 
stiftede familie. Knoop eller Schleisner var forlover ved de fleste af 
disse vielser, og vi ser det samme gentage sig omkring 1811-12, da 
udlændinge ansættes ved det nvanlagte klædemanufaktur. Indkaldelse 
til militærtjeneste af de større drenge var til stor gene for produktionen 
og adskillige gange gives der tilladelse til at udsætte indkaldelsen. Af 
samme årsag måtte flere af udlændingene forlade landet igen. For at 
holde på folk, anmodede Knoop endda om tilladelse til at indrette et 
marketenderi, hvor den daglige mad kunne fås til en billigere pris.

Oprettelsen af trykkeriet i Lyngby og hele den udvikling dette og dc 
øvrige københavnske trykkerier gennemgik må ses på baggrund af 
regeringens politik, hvor de ved økonomisk støtte og forskellige toldfor
anstaltninger holdt den hjemlige industri i gang. Specielt gjorde dette 
sig gældende indenfor tekstilindustrien. Udlændinge blev hentet til 
Danmark til oplæring af folk, der kunne lede disse virksomheder. Som 
Knoop var oplært hos svenskeren Nordberg på Bomuldsmanufakturet, 
havde han selv oplært andre som den farver, der senere blev trykkeme
ster på Uldmanufakturet i Usserød. I øvrigt genfinder man mange af 
disse personer fra denne tid på skiftende fabrikker, de samme håndvær
kere blev senere fabrikanter. Flere af kattuntrykkerne anlagde klædefa
brikker, som Knoop gjorde det i Lyngby. Grosserere og kræmmere 
overtog fabrikkerne, og dc tidligere håndværkere og teknikere, der 
havde været ejere, blev nu funktionærer.

At trykkeriet viste en nedgangsperiode i begyndelsen af 1800-årcnc
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skyldtes tildels den økonomiske og politiske ustabilitet, der prægede 
tiden efter krigen mod England. Vanskelighederne ved at indføre 
stoffer og farver var store, udgifterne stigende og dertil kom ødelæggel
serne fra bombardementet i 1807, som direkte berørte de københavnske 
kattuntrykkerier ved Sortedamssøen og Østerbro. xVIcn det var ikke kun 
de lave konjunkturer, der delvis ødelagde den tidligere så blomstrende 
industri. Forbedrede trykkemetoder og ikke mindst opfindelsen af 
valsetrykmaskinen, som medførte import af billige trykte bomuldsstof
fer fra Tyskland og England var i lige så høj grad årsag til, at kattuntryk- 
kerierne efterhånden hørte op. De nu billigere stoffer fandt stor 
udbredelse i befolkningsgrupper, for hvilke det ikke tidligere havde 
været økonomisk muligt at anskaffe sig de mønstrede indienner.

At Rawert interesserede sig for tørrehuset var vel i hans egenskab 
som fabrikinspektør og tidligere medlem af Fabrikdirektionen, men kan 
også ses som udtryk for den interesse, der var i tiden for industrien og 
dens fremgang. Tørrehuset repræsenterede en type tidlige industri
bygninger.

Noter
1 Eiler Ny strøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst. 1938
2 Fortegnelse over det kongelige Danske Bomuldsmanufacturs samtlige Eien- 

domme. Kiøbenhavn 1795.

Utrykt
Det kongelige bibliotek:
Kort-og billedsamlingen. Rawerts akvareller, Københavns Amt, nr. 72
°g 73-
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Landsarkivet for Sjælland:
Brandtaksationsprotokol for Sokkelund herred.
nr. 471 -■ 18.4. 1811
nr. 537 ■■ 7.10. 1812
nr. 913 -- 16.9. (825
nr. 1061 -■ 10.6. 1830
Kirkebøger, Lyngby sogn, 1794-1820

Lyngby Byhistorisk Samling:
Folketællinger, Lyngby sogn: 1787, 1801, 1834, 1845, (xeroxkopier)

Matrikeldirektoratet:
Kort over København, 1810
Kort over Lyngby, 1811

Rigsarkivet:
Kommercekollegiets arkiv:
Danske Sekretariat, 1773-97
Industri- og Fabrikfagets Sekretariat, 1797-1816
Sager vedr. det kgl. priv. Bomuldsmanufactur, 1782-94

Stadsarkivet, Københavns rådhus:
Vurderingsforretninger til de Danske Kiøbstæders Brandforsikring og 
til Prioritetsefterretning. Udenbyes Klædebo Kv., Udenbyes Vester 
Kv.

Tørrehusets konstruktion og bygningshistorie er et ikke tidligere udforsket emne, 
og jeg vil derfor være meget taknemmelig for at modtage oplysninger både om 
tørrehuset, kattuntrykkeriet på Bleggaarden og om de to trykkere Knoop og 
Schleisner.
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SKJOLDAGER-SLÆGTEN OG LYNGBY

Barndomserindringer fra den gamle skole
i Bondebyen.
Ved Inger Hartby

By historisk Samling har fra arkitekt Valdemar Th. Bayer, København, modta
get nedenstående erindringer (oprindeligt skrevet for medlemmer af slægten 
Skjoldager) af afdøde lærer Valdemar Georg Skjoldager (1874-1944), søn af 
lærer Christian Gødert Skjoldager (1827-1900), der var lærer i Lyngby- 
Taarbæk Kommune fra 1852 til 1899.

Ved gengivelsen af de håndskrevne erindringer er enkelte passager, som kun 
kan have interessefor en meget snæver kreds, udeladt. Ligeledes er retskrivningen 
ændret til vor tids ortografi, sætninger der måtte forekomme meningsløse er 
rettet, og til teksten er føj et enkelte uddybende tilføjelseri [...]. Hertil kommeret 
mindre antal forklarende noter og illustrationer med tilhørende tekst. Bortset 
herfra gengives erindringerne med forfatterens eget ordvalg. 'Tegningerne i 
manuskriptet er gengivet uændret, men med nutidige billedtekster.

Erindringerne trykkes efter venlig tilladelse fra arkitekt Valdemar Th. 
Bayer. Inger Hartby.

Så længe man er ung, ser man kun fremad. Man sætter sig sine 
fremtidsmål, og så gælder det om ved fuld kraft og energi, ved arbejde 
og flid at nå målene. Der bliver ikke tid til at se sig tilbage. Man bliver 
ældre. Målene er måske nået. Man standser et øjeblik og ser tilbage. 
Man spørger: »Hvorledes var egentlig den tid, der svandt? Hvorledes

Inger Ilartby, f. 1936, stud. mag. (europæisk etnologi), medarbejder ved Byhistorisk 
Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune.
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var de mennesker, du levede blandt, da du var ung, var barn? Hvorle
des var tiden og levevilkårene for disses forgængere osv., osv.?«

Jeg har desværre forsømt at spørge de gamle, mens de levede, så de 
oplysninger, jeg kan give om de henfarne slægter, bliver kun få. Det, 
som jeg her skal søge at fortælle, bliver derfor nærmest, hvad der 
knytter sig til min barndom og ungdom.

Slægten
Bedstefar, som hed Niels Hansen Skjoldager, skriver i vor familiebibel: 
»9.5.1866. Min bedstefar var gårdmand Niels Lauridsen i byen Skjold
ager, Gram Sogn, Haderslev Amt. Han efterlod sig 3 sønner:
1. Laurids Nielsen, der fik gården efter ham, var født 1777 og døde 76 
år gammel.
2. Hans Christian Nielsen (1779-1858) var skolelærer først i Gram 
Sogn, men forflyttedes allerede 1804 til Gramby, Kirkebyen, hvor han 
boede til sin død.
3. Nis Nissen (1786-1857)1 der efter sin fødeby antog navnet Skjold
ager. Han var seminarist fra Blaagaards Seminarium og blev året 1811 
kaldet til skolelærer på Brede, Lyngby Sogn. - Blev 27.10.1814 gift 
med hammersmed Herrings datter (på Brede) Magdalene Elisabeth 
(1793-1830). I ægteskabet var der 6 sønner og 3 døtre. En af sønnerne, 
Ditlev Skjoldager [1818-1903], blev lærer ved Brede og Lundtofte 
Skoler«.

Bedstefar [Niels Hansen Skjoldager (1803-1870)] fortsætter:
»Jeg er søn af førnævnte Hans Christian Nielsen og er født i Westerlin- 
net den 19. november 1803 og var hjemme hos mine forældre til majdag 
1820 - med undtagelse af den vinter jeg gik til konfirmation; da var jeg 
hjælpelærer hos Thomas Kychs i Føhl.

Jeg havde altid haft lyst til at være skolelærer, men min far ville 
ingenlunde tillade det, og da jeg ingen anden plads kunne få efter min 
konfirmation 1818, rejste jeg til farbror Skjoldager på Brede [Nis 
Nielsen Skjoldager (1786-1857)] og ankom til ham den Store Bededag 
1820 [fredag 28.4.] - Jeg kom fattig og på en måde forladt til ham og var
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Slægterne Skjoldagers stamtavle:

Niels Lauridsen, gårdmand i Gramby

i. Laurids Nielsen 
gdr., Gram

2. Hans Chr. Nielsen 
lærer, Gram

3. Nis Nielsen 
Skjoldager 

lærer, Brede

Niels Hansen
Skjoldager 
1803-1870 

lærer, Lyngby

Ditlev Skjoldager 
1818-1903 

lærer, Lundtofte

Chr. Gødert Skjoldager 
1827-1909 

lærer, Lyngby

Valdemar Georg Skjoldager 
1874-1944 

lærer, Esrum 
[manuskriptets forfatter]

hos ham en 5 å 6 uger. Han kæmpede allerede den gang med trange kår. 
Da blev jeg kastet ud i en ugudelig verden i selskab med ryggesløse 
mennesker, hvor jeg nær havde lidt skibbrud, dersom ikke Han, den 
barmhjertige himmelske havde våget over mig, dersom ikke Han, den 
gode hyrde havde søgt efter og fundet det vildfarne får.

Først kom jeg til en brændevinsbrænder, Simon Reuter, i Store 
Regnegade nr. 200, hvor jeg var til november 1820. Det var et hårdt
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arbejde for en spædlemmet og til hårdt arbejde uvant yngling, og denne 
sommer var tung for mig.

Derpå kom jeg til mølleriet, hvor jeg var lidt over 4 år. I året 1825 
søgte pastor Rønne i Lyngby en lærer til den i Taarbæk nylig oprettede 
skole, og da jeg var i besiddelse af de fornødne kundskaber valgte han 
mig, hvortil han ifølge skoleanordningen af 1814 havde ret, og jeg 
tiltrådte dette embede den 4. maj 1825. Dette embede var kun lille, men 
Herrens velsignelse var med mig indtil denne dag.

År 1826 den 17. september giftede jeg mig med Ane Marie, en datter 
af blikkenslagermester Mathiasen på Raadvad. Hun er født den 2. maj 
1804, og med hende kom Guds velsignelse til mig. Hun var en trofast og 
kærlig hustru, en alt opofrende moder.«

Bedstefar
[Niels Hansen Skjoldager] var en ydmyg mand, han er stor nok til at 
bekende sine fejl. Han er en troende mand. Gud alene skal have æren 
for, at han kom på den rette vej. Han er beskeden. Hans hustru skal 
have æren for, at Guds velsignelse kom til ham og hans hus.

Da bedstefar blev lærer i Taarbæk, havde han ingen embedseksamen. 
Senere kom der påbud om, at enhver lærer skulle underkaste sig en 
eksamen. Bedstefar måtte da to gange om ugen vandre til København 
for at modtage undervisning, rimeligvis på Blaagaards Seminarium. 
Tillige læste han hos pastor Rønne i Lyngby, hvorefter han tog 
lærereksamen.

Om vinteren havde bedstefar den bestilling, når Øresund frøs til, at 
føre tilsyn med en del fiskere, som skulle holde strandvagt for at 
forhindre smugleri til og fra Sverige. Fiskerne var bevæbnet med lange 
spyd, og når de var forsvundet ned på kroen for at »slå pæle« (pægle 
brændevin) ned, måtte han derind for at jage dem ud.

Bedstefar var ivrig jæger, og far fortæller, at han ofte ledsagede ham 
på strandjagt, når han var ude efter ænderne med sin langløbede bøsse.

På pastor Rønnes opfordring begyndte bedstefar søndagsskole i 
Taarbæk. I et mindeskrift i anledning af Indre Missions 100 års
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jubilæum nævnes han som den første søndagsskolelærer og som søn
dagsskolens stifter i Danmark.

Først og fremmest var bedstefar lærer. Han var en beundrer af 
Grundtvig og søgte at føre hans skoletanker ud i livet.

Skoleholderen skulle ikke være blot hører med et ris i hånden. 
Børnene måtte ikke remse en lektie op uden forståelse. Skoleholderen 
skulle først og fremmest bruge det levende ord. Han skulle bibringe 
børnene forståelse af det læste. Ved religionsundervisningen benyttede 
man på den tid Balles lærebog. Jeg har aldrig set den, men jeg har hørt, 
at den var stor og tung - skrevet med samme typer helt igennem. Den 
har sikkert kostet børnene meget slid og mange tårer. Og skoleholderen 
har sikkert måttet bekoste mange ris for at få den banket ind i poderne. - 
Bedstefar skriver en ny lærebog:

Den christelige Religions Hovedlærdomme 
En Lærebog til Brug ved Religionsundervisningen udgivet af 
N. H. Skjoldager, Skolelærer i Kongens Lyngby, København 
Trykt på Udgiverens Forlag hos S. L. Møller, 1852.

Bedstefar bruger forskellige typer. Nu gælder det om at få den autorise
ret. Kun een lærebog kan opnå den gunst. Da skriver biskop Balslev sin 
lærebog. Han plagierer bedstefars, bruger forskellige typer. Skriver sin 
kortere, vistnok 52 sider. Bedstefars var på 91. - Begge bøger bliver 
forelagt på et konvent i Roskilde. Biskoppens går af med sejren, mens 
pastor Rønne slår et slag for bedstefars.

Nå, det skal indrømmes at Balslevs lærebog må betegnes som et 
mesterværk. Der er i de senere år skrevet en mængde lærebøger, som 
alle er autoriserede; men Balslevs står uanfægtet som nr. 1. Jeg finder, 
at bedstefars er fyldigere, et mesterværk, og så er den originalen, 
Balslevs plagiatet.

Da jeg 1896 søgte andenlærerembedet i Gilleleje, besøgte jeg provst 
Hansen i Ramløse. Da han hørte mit navn, bemærkede han: »De må jo 
være søn af den ansete skolemand Skjoldager i Lyngby, den Skjoldager, 
som udgav en lærebog og andre skolebøger«. Jeg måtte så oplyse ham 
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om, at det var min bedstefar. - Foruden lærebogen udgav han blandt 
andet en regnebog. Bedstefar blev hædret med dannebrogsmændcnes 
hæderstegn. Han ligger begravet på Lyngby gamle kirkegård. Taknem
melige elever rejste en mindesten over ham. Han døde den 17. oktober 
1870.

Bedstefars børn2
i. Christian Gødert Skjoldager

født i Taarbæk Skole 8.8.1827
gift med
Emma Emilie Halberg
født 23.3.1831
datter af
glarmester Frederik Halberg
parret viedes 13.6.1851

Deres børn
1. Frederik Niels Theodor

født i Ejby 18.7.1852
2. Marie Charlotte Jørgine

født på Raadvad 23.10.1853
3. Harald Johan Halfdan

født 16.3.1855, død 28.4.1858
4. Nicolaj Emil

født 14.5.1856
5. Amalie Henriette

født 29.12.1857
6. Ane Nicoline

født 11.5.1859, død 26.5.1859
7. Harald Johan Halfdan

født 19.5.1860, død 30.9.1860
8. Johan Andreas

født 25.8.1861
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9. Laurits Halfdan
født 2.4.1863

10. Carl Ferdinand
født 8.2.1865

11. Julius Bertel
født 16.7.1866

12. Lars Vilhelm
født 15.3.1868

13. Valdemar Georg [Manuskriptets forfatter]
født 20.2.1874

14. Johanne
født 6.4.1876, død 8.4.1876
de to sidstnævnte født i Lyngby gamle skole.

Mine forældre
[Emma Emilie og Christian Gødert Skjoldager]
Bedstefar og bedstemor havde bestemt, at alle deres sønner skulle være 
lærere. Bedstemor ville tage det samme løfte af min far; men det 
modsatte han sig på det bestemteste.

Far blev sendt til Jonstrup Seminarium. Dets forstander hed Jensen, 
en dygtig, men streng mand. Eleverne måtte ikke ryge. En deputation 
blev sendt til forstanderen med andragende om tilladelse til at ryge. 
Ønsket blev under nærmere betingelser opfyldt. Man måtte ryge i det 
fri, og nu sås alle seminaristerne ryge i seminariets gård, selv ikke- 
rygere. Efter et treårigt ophold fik far en meget fin eksamen. Han 
manglede en ubetydelighed i udmærkelse.

Efter endt uddannelse fik han ansættelse som hjælpelærer i Buddin- 
ge. Her bliver han forlovet med mor. Imidlertid udbryder krigen 1848. 
Far bliver indkaldt; kun alle fastansatte lærere er fri for krigstjeneste. 
Da rejser bedstemor til provst Bøjsen og spørger, om der ikke var et 
ledigt embede til hendes søn. Hun fik da kaldsbrev med hjem til Ejby 
ved Glostrup. Man har fortalt mig, at hun købte embedet, (hvilket 
naturligvis ikke er rigtigt, da riget fattedes penge). Man kan forundres 
over, at det er bedstemor, der ordner denne sag. Hun udtalte: »Jeg har 
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ikke født mine sønner, for at de skal slås ihjel!« Bedstefar var som 
sønderjyde en varm patriot og ivrig fædrelandsven. Han har sikkert 
ikke haft noget imod, at hans sønner kæmpede og ofrede deres liv for 
fædrelandet.

Raadvad 1853-1870
Omsider blev far forflyttet til Raadvad. Det var en fabriksskole. 
Lønnen bestod af penge, som far hentede hos Drewsen på Strandmøl
len.

På Raadvad bliver familien forøget med 8 drenge og 3 piger, hvoraf 6 
drenge og 2 piger var levedygtige. Samtidig medfører krigene dyrtid, 
og da lønnen er lille, kommer smalhans til huse. Nu optræder mor som 
heksemester. Har man ikke råd til at købe brød, så nøjes man med grød 
eller kartofler. Saltet koyver smager helt godt på fedtebrød. Når 
kokallun rulles sammen med flæsk, får man en helt god rullepølse. 
Brændte agern kan blandes med kaffe, det drøjer rart. Gamle strømper 
og uldtrøjer trævles og pilles op. Det kartes sammen med ren uld, 
spindes, strikkes og forvandles til strømper og uldtrøjer. Børnene 
hjælper til. Gamle klæder sprættes op, vendes og svs til tøj til børnene. 
Vil dagen ikke slå til, arbejder mor om natten. Det er strenge tider, men 
far og mor ser børnene vokse op, sunde og kraftige.

Kolera
Far fortæller: »Vi havde lejet en del af vor lejlighed ud til en læge fra 
København og hans far«.

En dag fortæller lægen, at han har konstateret et tilfælde i København 
af den asiatiske, ondartede kolera. Samme nat bliver hans far syg. Han 
har heftige mavesmerter. Far og mor har travlt en hel nat med at sørge 
for varme sandposer til patientens mave. Den gamle dør.

Far og mor er begge blevet smittede og må til sengs. Børnene bliver 
sendt til bedstefar i Lyngby. iVlors bror onkel Theodor (Halberg) 
kommer til Raadvad, da ingen vil passe de syge. Han drikker tæt cognac 
og rom og klarer sig dermed stolt. Doktor Stybe fra Taarbæk tilser de 
syge. Far og mor får opium og henligger i en døs. Da bliver pigen syg.
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Den gamle skole (rytterskolen) i Bondebyen, fotograferet i slutningen af 1890'erne. Skolen var opfort 
1721 og lå på adressen Høstvej 1, hvor nu (1980) den kam takkede gavlbygning er. Til højre i billedet 
den 1895 opforte skolebygning. Byhistorisk Samling

Dr. Stybe: »Det går sgu ikke an, at hun også bliver syg. Giv hende 
opium og lad hende sove«. Stybe kommer dagen efter, og da han 
spørger efter pigen, kan onkel kun svare: »Hun sover!« Stybe: »Nå, det 
er godt! Lad hende blot sove«. Næste dag det samme; pigen sov 
fremdeles. Stybe: »Nå sover hun endnu! Hun har nok fået en forsvarlig 
dosis.« Trediedagen det samme, pigen sov! Stybe: »Sover hun endnu! 
Det går sgu ikke an! Det er bedst, at hun bliver vækket.« - Hun blev 
vækket og var rask.

Far har det bedre og dr. Stybe opfordrer ham til at se ind til mor. Der 
ligger mor som et lig. Stybe trækker huden ud på hendes hånd, den 
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bliver stående ude. Far: »Det er vel snart forbi?« Stybe: »Hun dør sgu 
ikke! Hun er jo gravid, og knægten skal nok holde liv i hende!« Mor 
føder senere hen en »Harald«, som dør.

Da far kigger ud af vinduet, får han øje på en vogn, der kører bort 
med et læs ligkister. Far spørger, hvad det skal betyde. Onkel Theodor 
svarer: »Her på Raadvad dør alle af kolera. Kun I lever.«

Raadvad /I
Far havde fået overdraget fiskeretten i åen fra Raadvad til Strandmøl
len. Han kunne her hente alle de fisk, han lystede: gedder, aborrer, 
brasen, sudere og skaller. Når andejagten gik ind, fik han besøg af 
skytten i Dyrehaven, den bekendte Liep. Og så gik jagten for sig. Far 
roede og Liep fejlede aldrig sit mål.

Amalie fortæller
[Amalie Henriette f. 1857]
»Det er søndag, strålende vejr. Far har i dag hele familien med om bord 
i båden. Langs bredden vokser solbær, ribs og stikkelsbær, som vi børn 
plukker. Et sted ved bredden har vi vor gynge, et træ med lange 
svejende grene, dem gynger vi på. Båden glider videre ned ad åen. 
Onkel Theodor fra Lyngby kalder fra åbredden. Han kommer med om 
bord. På en ø i Strandmølledammen spiser vi vor medbragte mad. Så 
går farten hjemefter mod strømmen. Far røgter ruserne og garnene. De 
bedste fisk sorteres fra, resten får svinene. Onkel Theodor får et bundt 
fisk med hjem. Far følger ham på vej.«

Taarbæk Kapel
Far var tillige kirkebetjent ved kapellet i Taarbæk. Når pastor Rørdam 
fra Lyngby var forhindret i at give møde, måtte far tale. Lian skulle ikke 
læse en prædiken op; det var det levende ord, der skulle lyde.

Far var dirigent for sangforeningen på Raadvad.
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Lyngby
Ved bedstefars død 1870 blev far forflyttet til Lyngby. Pastor Peter 
Rørdam var sammen med Sjællands biskop til taffel på Sorgenfri, hvor 
Chr. 8.’s enke Caroline Amalie boede. Under taflet henvendte enke
dronningen sig til biskoppen med følgende udtalelse: »Vor kære lærer 
Skjoldager er død. Nu skal det glæde Os, om hans søn på Raadvad 
måtte få embedet.« - Nå, far måtte vel også være den, der var nærmest 
til at få det. Han havde en passende alder, var vel anskrevet hos 
sogneråd og skolemyndighederne.

Lærerembedet i Lyngby var Danmarks største landsbyembede. 
Byen var på denne tid [1870] kun lille; i min barndom på 800-900 
indbyggere. Skolen lå i Bondebyen ved byens gadekær, og her var 5 
store bøndergårde, 1 bager, 3 købmænd, 1 skomager, 1 træskomand, 1 
slagter, 2 gartnere og en mængde arbejdere, hvoraf mange boede i mer 
eller mindre faldefærdige hytter. Den finere del af byens befolkning 
boede omkring byens hovedgade Kongevejen. Ved skolen var ansat 2 
lærere, 1 førstelærer og 1 andenlærer med 4 klasser og 2 klasseværelser.

Senere, da byen med stigende fart voksede, blev skolen udvidet til 4 
klasseværelser og 4 lærerkræfter og derefter til 8 klasseværelser, gymna
stiksal og tilsvarende antal lærerkræfter. - Efter fars afsked blev 
derefter det store skolekompleks opført vest for byen [Engelsborgsko
len].

Far som lærer
Far gik op i sin skolegerning med liv og sjæl. Han var præcis. Kl. 8 
begyndte undervisningen og sluttede kl. 2. Frikvarterer på minutterne. 
Skete det, at min bror Vilhelm, der var andenlærer ved skolen, kom 5 
minutter for sent om morgenen, henvendte min far sig til ham i første 
frikvarter, for at de kunne »sammenligne urene.« Far holdt glimrende 
disciplin, ingen vovede at kny, alt gik efter en snor. Kom en kælling for 
at klage, blev hun vist eller smidt ud.

Lyngby havde fået et glaspusteri.3 Arbejdet blev udført af nogle 
tyskere. Disse mødte en dag op ved skolen og truede læreren med prygl. 
Da gik far med spanskrør i hånden ud til dem og spurgte, om de ville
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ham noget. Da tyskerne så hans sikre og bestemte optræden, forsvandt 
de hurtigst muligt.

Fars hovedfag var religion og historie. Når han fortalte os de bibelske 
eller historiske begivenheder, da kunne vi se dem for vore øjne, så 
levende og fantasifuldt blev de fortalt. Religionen var for ham en 
hjertesag, ofte var han selv bevæget, når han talte til os om det 
himmelske.

Far som organist ved Lyngby Kirke
Far var tillige organist ved Lyngby Kirke. Skulle en ny melodi indføres 
ved gudstjenesten, fløjtede pastor Rørdam den for far, som så måtte 
nedskrive den og sætte musik til. Med byens ri vende udvikling, blev 
organistembedet meget lønnende. Far indøvede et børnekor, som 
fungerede ved bryllupper og begravelser. Ofte kunne han være bundet 
ved kirken om søndagen fra kl. io formiddag til kl. 4 eftermiddag.

Far som landmand
Til embedet hørte en jordlod på 2 tdr. land, som var beliggende tæt syd 
for jernbanestationen en god kilometer fra skolen. Lodden var en 
trekant, som vendte »spidsen« mod vest. Denne var muldet og frugt
bar, og den var af far opdyrket til urtehave. Den bredere østlige del var 
sandet og ufrugtbar. Den var udlagt til græs, sæd og kartofler og blev 
passet af en eller anden, som far kunne få dertil. Vi havde en ko, 3 svin, 
høns og ænder. Da lodden ikke kunne føde en ko, lejede far en græsning 
i Lyngby Mose, som fandtes, hvor kanalen nu går ud til Ermelund. FIcr 
måtte vor pige trave ud, når koen skulle malkes. Far og drenge travede 
derud, når den skulle flyttes. Så kunne vi passende se efter, om der 
skulle være en gedde i rusen. I Lyngby Mose var der en mængde 
vandhuller, rimeligvis tørvegrave, hvorfra et vandløb [Toftebækken] 
førte ned til åen. Meget ofte havde en anden røgtet rusen, inden vi kom.

Da min bror Carl ville begynde på et gartneri i Lyngby, købte far 
lodden til ham. Et års tid efter blev Lyngby ny jernbanestation bygget, 
og spidsen blev da eksproprieret til jernbaneterrain, og dermed var alt 
gartneri umuliggjort. Min bror rejste til England og senere med bror
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Halfdan til Amerika. Den resterende del af lodden kom nu til at ligge 
ved »Jernbanestien« tæt ved stationen, og den kunne derfor sælges til 
ret høje priser som byggegrunde. På den største grund lå fars villa, hvor 
han flyttede ud efter at være pensioneret.

Far i hjemmet
Far beundrede mor i alt. Han udtaler til os børn: »Da jeg blev forlovet, 
bemærkede en lyngbyer: De har erobret Lyngbys skønhed!«

Ingen kunne sy som mor. Deri havde far ret. Hun syede ofte 
børnenes tøj, både undertøj og klæder. Hun strikkede og stoppede vore 
uldtrøjer og strømper. Mens jeg var på seminariet, gik jeg endnu med 
klæder syet af mor. Hun syede fars undertøj og kraver. Ingen kunne 
lave mad og bage som mor - stedse efter fars mening. Følgelig kunne 
der aldrig blive tale om kritik, bebrejdelser eller lignende. Mor var i fars 
øjne idealet af en kvinde og husmor.

For os børn var far patriarken. Hans ord var vor lov, der måtte 
adlydes til punkt og prikke. Ulydighed og uartighed blev straffet 
strengt. Denne respekt bevarede vi til dels som voksne. Dette skal ikke 
forstås på den måde, at vi var forkuede. Jeg skal senere fortælle i hvor 
høj grad, jeg voksede op i frihed.

Far som privatmand
Opvokset i et grundtvigsk hjem måtte far have sympati for den 
grundtvigske retning og de grundtvigske ideer. Han hørte helst de 
grundtvigske præster såsom Peter Rørdam og Holger Rørdam i Lyng
by. Men om sommeren måtte vi til Ulvedalene for at høre pastor Beck,4 
og far beundrede hans veltalenhed og ejendommelige djærve måde at 
forkynde ordet på. Jeg hørte ham engang i Mariager og syntes, at han 
var streng og hård.

Med pastor Friis Hansen - senere sekretær for Indre Mission, hvis 
jeg husker ret - kom Indre Mission til Lyngby. Han holdt møder, 
undertiden med kaffe- og tedrikning i skolen. Han fik senere bygget 
Lyngby Missionshus. Han var en mild mand, og hans forkyndelse har 
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Missionshuset i A as trade y opført 1887 og nedrevet 1708 ved Gardinfabrikkens udvidelse.
Byhistorisk Samling

sikkert været lys. Far måtte som organist høre hans forkyndelse i 
kirken, men sluttede sig ikke til missionen.

Frelsens Hær kaldte far humbug, men respekterede dens redningsar
bejde blandt bundfaldet.

Fars tro var en gudfadertro. Hans yndlingsvers: »Han som har 
hjulpet hidindtil, han hjælper og herefter. Han altid kun det bedste vil, 
og han har almagts kræfter.«

Juleaften måtte vi synge de lyse julesalmer: »Glade jul«, »Julen har 
bragt velsignet bud« osv., mens mor bad om Brorsons alvorligere: 
»Den yndigste rose er funden«, »Ak, søger de ydmyge steder, i støvet 
for frelseren græder. Der får I vor Jesus i tale.«

Far troede på varsler. Han fortæller om en nat på Raadvad. Der blev 
banket på sovekammervinduet, og far hørte bedstefar kalde »Christi
an!« Far spurgte mor, om hun ikke hørte det. Mor svarede nej. Anden 
gang blev der kaldt, og far tilføjer: »Jeg ved bestemt, at jeg ikke sov.« - 
Næste morgen kom der bud til Raadvad, at bedstefar var blevet syg af 
apopleksi, som medførte døden.
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Da far senere fortalte begivenheden til pastor Peter Rørdam, spurgte 
denne: »Kaldte Deres far ikke tredie gang?« Da far svarede benægten
de, sagde Rørdam: »Deres far har kaldt 3 gange! De har sovet, da der 
blev kaldt tredie gang!«

Peter Rørdam fortæller: »Da jeg en søndag kom til Taarbæk Kapel for 
at holde gudstjeneste, kom en sømandskone meget bekymret hen til 
mig og fortalte: »Da jeg i nat lå og sov, kom min mand ind til mig og 
strøg mig med hånden over kinden.« Rørdam: »Var hånden kold eller 
varm?« Konen: »Den var varm!« Rørdam: »Deres mand forliste i nat, 
men han er frelst!« Senere fik konen brev fra sin mand, og det 
bekræftede Rørdams ord.

I politisk henseende sluttede far sig som ung til Bondevennerne, der 
1846 blev stiftet af Balth. Christensen og I.C.Drewsen, og hvortil 
sluttede sig O. Lehmann og Tscherning. Deres program var næringsfri
hed, almindelig værnepligt, folkeoplysning, forbedring afhusmænde- 
nes kår og fæsteres overgang til selveje. Da dette parti senere blev 
adsplittet og opløst, sluttede far sig som gammel sønderjyde og patriot 
til partiet Højre. Og da Garderhøjfortet, som var bygget for private 
bidrag, blev indviet, var far med til indvielsesfesten.

Far var livlig og selskabelig. Skolen var åbent hus. Søndag eftermid
dag og aften var huset fuldt af gæster. Farbror Laurits, Halfdans enke, 
tante Amalie (mors søster), som boede tæt ved skolen. Hun og hendes 
tre børn var selvskrevne gæster. Så var der mors bror glarmester onkel 
Halberg med kone og datter. Julius’ svigerforældre stolemager Lou, 
Købmagergade, med hustru og to døtre. Deres slægtninge skomager 
Lou med hustru og børn, en søn var læge Lou, smedemester Nielsen, 
St. Kongensgade, med hustru og to døtre. Endvidere søster Amalies 
svigerforældre skræddermester Larsen og hustru og deres slægtninge: 
klokker Thomsen og hustru, Helligåndskirken, og mange flere. Dertil 
kom så os børn med fæstemøer, hustruer, børn og venner. Det var en 
selvfølge, at man aldrig forud meldte sin ankomst. Ungdommen more
de sig med lege, sang, musik og dans. Kom sønnerne hjem fra semina
riet, havde vi musikalske kammerater med. Skolebordene blev ryddet 
til side. Vort klaver blev båret op i skolestuen, og så gik dansen lystigt til 
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to violiner og klaver. De ældre pratede. Især gik sludderen lystigt om 
aftenen, når toddyen var lavet og cigaren tændt. Rom og cognac var 
billig, ikke 1 kr. pr. flaske. Far tog ofte en kasse af gangen hjem fra 
København.

Om hverdagen måtte far een gang om ugen i klubben på Flotel 
Lyngby. Fler samledes byens borgere. Kammerråd, sognerådsfor
mand Carl Lund, redaktør for Lyngby sprøjte »Københavns Amtsa
vis« Carl Herdahl, dyrlæge Hamann og mange flere. Og her drøftede 
man dagens begivenheder og tidens spørgsmål ved en toddy og en cigar.

Selvfølgelig kunne disse store drenge også lave løjer, og disse skulle i 
regelen gå ud over redaktøren, som var på jagt efter nyheder. En gang 
samtalede man, da redaktøren kom, om at der i Lyngby Sø var fangeten 
gedde med 25 fiskekroge i maven, hæsligt dyrplageri af disse samvittig
hedsløse lystfiskere. Næste dag var gedden i avisen. - En anden gang 
fortalte en bondemand, at han havde solgt en tyr, der var så svær, at det 
havde været nødvendigt at rive en del af væggen ned for at få tampen
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Mindetavlefor Lerer C. G. Skjoldager. 
Tavlen flyttedes 1909 fra den gamle skole

i Bondebyen til Engelsborgskolen.
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ud. Den var nemlig købt og sat ind i stalden som kalv. Minsandten om 
ikke den kolossale tyr var i avisen næste dag. Moro!

Far var veltalende. Han var derfor en søgt lejlighedstaler ved bryl
lupper, begravelser og fester.

Naturligvis var far genstand for megen opmærksomhed ved jubilæer 
og andre festlige lejligheder. Jeg var med ved hans 40-årige jubilæum 
som lærer. Festen blev holdt på Hotel Rustenborg, og far modtog som 
gave to lænestole og et stort gulvtæppe. Han var jo nu ældre og skulle 
derfor have noget, hvormed han kunne hygge sig på sine gamle dage.

Ved sit sølvbryllup den 13.6.1876 fik han af enkedronningen et 
marmortaffelur og af befolkningen sølvkaffekande, sølvsukkerskål og 
-flødekande.

Far blev hædret med dannebrogskorset.

Mor
Hendes slægt stammede fra Sverige. Det var vist nok min oldefar, som
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indvandrede til Danmark? Min bedstefar Frederik Halberg var glar
mester. Flan blev gift med en frk. Münster. Han havde fem børn i alt.6

Mor har jeg vist givet et billede af, ved det forud fortalte. Flun var 
den virksomme husmor. Selvforglemmende ofrede hun sig for hjem
met og børnene, altid virksom. På seminariet gik jeg endnu med klæder 
syet af mor. Som ung lærer gik jeg med strømper strikket af mor. 
Hendes største glæde var at give. Kom jeg hjem fra seminariet, havde 
hun altid nogle småmønter, som hun havde sammensparet fra hushold
ningspengene, dem skulle jeg have. Hun vidste, at mine lommepenge 
var små. Jeg sad som ung lærer hjemme i verandaen med far. Mor 
listede hen og lukkede døren. Da jeg spurgte hende, hvorfor hun gjorde 
det, svarede hun: »Jeger bange for, at du skal blive forkølet min dreng!«

Små træk, der viser hendes omhu for os, selv da vi var blevet voksne. 
Mor står for mig som den personificerede godhed. Mor var den stille 
kvinde, ikke af mange ord. Men de ord, hun sagde, kom fra et varmt 
følende hjerte, og blev derfor husket.
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Skjoldager-familien samlet ved en familiefest den 21. august 1900. Midt i billedet Chr. G. Skjoldager 
(med dannebrogsordenen), og til venstre for ham hans hustru Emma Emilie f Halberg. Stående lige 
bagjubilaren ses erindringernes forfatter, ValdemarGeorgSkjoldager. ValdemarTh. Baver

Da far havde taget sin afsked som lærer og organist 1899, flyttede 
mine forældre ud i deres lille villa »No. 2« ved Jernbanestien. Her 
puslede de i hus og have deres sidste leveår. Til hjælp begge steder 
havde de en dygtig og omsorgsfuld noget ældre pige ved navn Carla. 
Carla var vokset op i et ulykkeligt hjem, hvor faderen var en fordrukken 
tyran. Hun blev som en datter i huset og passede mine forældre med 
rørende omhu, til de begge havde lukket deres øjne.

Den 13.6.1901 fejrede mine forældre deres guldbryllup. Festen stod 
hos min bror Vilhelm i villa »Rigi«, dels fordi der var bedre plads og 
dels for at fritage mine forældre for besvær.

Mor var ingen robust natur, havde ofte været syg og var ikke særlig 
stærk, men sej. Til slut nægtede nyrerne at fungere; hun led af vand i 
kroppen. Den sidste gang, jeg besøgte hende, lå hun med feberhede 
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kinder og havde smerter i benene. Jeg spurgte hende, om hun ikke 
havde det godt. Hun svarede: »Jeg har smerter i mine ben, Carla plejer 
at flytte dem, men hun havde travlt i huset.« Hun var den samme 
fordringsløse til det sidste. Jeg hjalp hende så godt, jeg formåede. 
Amalie fortæller fra den sidste dag, hun levede. Mor lå og så på uret. 
Amalie spurgte: »Venter du på Vilhelm?« - Han skulle komme hjem 
fra København. Mor svarede: »Jeg venter på Jesus. Han kommer 
snart!« Lykkeligt det menneske, der kan sove ind i den sidste søvn med 
den barnlige tro på sin frelser. - Mor døde den 14.2.1908.

Far overlevede noget over 1 Vi år. Det blev et tidsrum med det 
dybeste savn. I omtrent to menneskealdre havde de levet ved hinandens 
side. Ved mors bortgang blev halvdelen af far revet bort. I en længere 
årrække havde far været plaget af gigt, og det blev selvfølgelig ikke 
bedre med årene. Dog kunne han til det sidste trippe om i huset og 
haven. Skulle han en tur i byen, blev han kørt i en rullestol. Han var 
glad som et barn, når der kom besøgende, særligt når det var børnene. 
Far led af forkalkning og fik ofte slemme åndenødsanfald.

På hans fødselsdag den 8. august 1909 tog han afsked med børnene og 
de af slægten, som var samlet om ham. Han mindede os om, at det 
gamle hjem i Lyngby havde været samlingsstedet for slægten. Når han 
gik bort, skulle vi vedblive at holde sammen og samles, og han sluttede 
med at sætte os stævne i vort fælles hjem hos Vorherre i himlen. Det var 
en gribende afsked, og intet øje var tørt.

1909 den i.oktober fik han et åndenødsanfald efter frokost og var 
bevidstløs, da han blev lagt til sengs. Han døde så om aftenen uden at 
komme til bevidsthed. Jeg stod ved hans dødsleje, da han udåndede. 
Han havde selv ønsket at gå bort på denne måde. Gud havde opfyldt 
hans ønske. Han og mor ligger begravet i familiegravstedet på Lyngby 
gamle Kirkegård [gravstedet er sløjfet og gravstenene fjernet 1979. 
Fotos i Byhistorisk Samling].

Kongens Lyngby
Lyngby var som tidligere nævnt en bondeby. Men i »fornemhed« 
overgik den dog de fleste andre bondebyer. Byen havde fortove og
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Kb.J.: 
Kb.E.:

Købmand Jørgensen
Købmand Ebert

L.Dr. : 
L.P. :

Drengenes Legeplads
Pigernes Legeplads

Chr.J. : Gdr.Chr.Jørgensen Sv. : Svinehus
Sk.R.: Skomager Røpke V.Skj. : Vilhelm Skjoldager
Spr. : Sprøjtehus U: Udhus
Sk.L.: Skomager Lund T.Amal ie: Tante Amalie

Det centrale Lyngby i 1880'erne: Torvet (nu Peter Lunds Vej) og skolen ved Gadekæret. Nederst nuv. 
Høstvej. Gården til højre er Lindegården.

gadebelysning, som i min barndom bestod af petroleumslygter. En af 
byens originaler, Lars Harup, passede dem. Ilan følte i høj grad sit 
værd ved en så betroet stilling. Når han om aftenen tændte lygterne, 
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sang drengene: »Lars Harup tænder lygten flot, at den kan lyse klart og 
godt. Den slukkes ej af nogen vind, men skinner ej i måneskin. Julia, 
Julia, hopsasa.« Siden gik man over til elektrisk belysning, og Lyngby 
fik ved den lejlighed en lykønskning fra Frankrig, som den første by i 
Norden med elektrisk belysning. Lamperne var forsynet med kultråd 
og lyste kun dårligt, hvorfor byen senere gik over til gasbelysning.

Flovedgaden (Kongevejen) var brolagt, om ikke helt så dog et stykke 
gennem byen.

I byen var der jernbanestation og posthus, sygehus og tre læger: 
distriktslæge Ditlewsen, læge Brodersen (vor læge) og læge 
Goldschmidt, som var morfinist. Politistationen med en overbetjent og 
to almindelige betjente. Tre private skoler: Thyssens Realskole, Han
sens private drengeskole på Vesterbro og frk. Orlamundts private 
pigeskole, et asyl, et plejehjem for piger og et for drenge, Vartov, 
fattiggården Stolpegaarden og ikke at forglemme byens smukke gamle 
kirke, som troner på en høj bakke midt i byen.

Endvidere havde byen en mængde forretninger: manufaktur, isen
kram, bog-, kolonial-, cigarhandlere, konditor og bager. Desuden var 
der mange håndværkere: smede, snedkere, tømrere, bødkere, glarme- 
stre, hjulmænd, skomagere og træskomænd. I min barndom fik byen 
sin første store fabrik, Gardinfabrikken. Byen havde to hoteller: Ru
stenborg og Hotel Lyngby. Desuden var der af beværtningssteder den 
gamle kro Holdan og Lottenborg overfor Sorgenfri Slot.

I byen var der dyrlæge Flamann, sagfører Baumann og redaktør 
Herdahl, udgiver af Københavns Amtsavis, (også kaldet Lyngby 
Sprøjte). Midt i byen var Lyngby gamle vandmølle og ved Fuglcvad 
den smukke gamle vindmølle, som nu er indlemmet i Frilandsmuseet.

Man kan spørge: »Hvor kunne nu alt dette trives i en så lille by?« 
Grunden må jo være den, at der til byens opland hørte flere mindre 
landsbyer som Virum, Lundtofte og Bagsværd. Fabrikkerne Brede og 
Ørholm samt vandmøllerne Fuglevad og Frederiksdal; dertil kommer 
sognets mange bøndergårde med velhavende ejere.

Den fornemste af Lyngbys borgere var enkedronning Caroline 
Amalie, Christian 8.’s dronning, som boede på Sorgenfri. Flun var en
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mild og elskelig dame. Hun var tilhænger af Grundtvig, stiftede et 
børncasyl og en plejeforening og fik oprettet et plejehjem for piger. 
(Muligvis også et plejehjem for drenge, hvilket er beliggende på Fugle
vad). Hendes sjælesørger pastor Peter Rørdam var jævnlig gæst hos 
hende. Jeg erindrer ikke hendes person; men jeg husker, at hun ofte 
kørte forbi skolen. Først kom en forridder, klædt i rødt; derefter hendes 
vogn med to røde kuske på kuskesædet. Hun døde 1881.

Sognepræst Peter Rørdam
Denne havde været feltpræst 1864. Jeg husker ham som en rank rytter, 
glatbarberet, kortklippet, gråsprængt, med et fast blik. I Lyngby Kirke 
er ophængt et billede, som levende ligner ham. Peter Rørdam var den 
store taler med en levende og troende forkyndelse; ikke højlærd teolo
gisk, men sund, sand og ligefrem. Hans djærve personlighed indgød 
respekt og tillid. Hver søndag forkyndte han ordet i en overfyldt kirke. 
Mange kom fra København for at høre ham. Man talte ligefrem om 
»kirketogene«. P. Rørdam hørte til den grundtvigske retning.

Et par småtræk, som min far har fortalt mig: Rørdam holder pinse
prædiken og har stillet spørgsmålet: »Hvorfor er du kommet her i Guds 
hus i dag? - Er det for at vise dit nye pinsetøj eller din nye hat osv. ?« - 
En af byens kromænd kommer i det samme ind. Han havde hørt så 
meget om den mærkelige præst og kom nu for at finde noget, han kunne 
gøre sig lystig over. Da lød præstens ord: »Og du er kommet for at 
spotte! Farer ikke vild; Gud lader sig ikke spotte! Som et menneske sår, 
således skal det høste osv.« Kromanden blev grebet af ordets sandhed 
og bøjede sit hjerte for Gud. Senere henvendte han sig til Rørdam og 
spurgte: »Hvorfra vidste du, at jeg kom for at spotte?« Rørdam svarede: 
»Det vidste jeg aldeles ikke. Jeg så ikke, at du kom ind i kirken. Det var 
Gud, der talte til dig. Han elsker dig og vil, at du skal høre Ham«. 
Begravelse: En selvmorder bliver begravet. Han er ført op i kirken. 
Præsten taler strenge og alvorlige ord til følget: »I er hans venner! Hvor 
har I nu ført Eders ven hen?« En uge efter atter selvmorder-begravelse. 
Han føres op i kapellet. Rørdam kaster kort og godt jord på den døde og 
går. Far spørger ham senere, hvorfor han taler strengt over den første og 
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ikke siger et ord over den anden. Rørdam svarer: »Hvorfor tale når de 
alligevel hænger sig!« Bryllup: Rørdam taler til bruden: »Nu skal du 
passe dit hjem godt, Marie! Du skal sørge for, at det er rent og 
hyggeligt, så Hans kan længes efter og være glad for at komme hjem. 
Og det vil ikke falde dig svært, hvis du holder af Hans. For det gør du 
vel Marie?« Marie: »Ja, det gør jeg hr. pastor!« Rørdam: »Ja, så får du 
med Guds hjælp også et lykkeligt hjem!« På lignende måde taler han 
med Hans. - Rørdam som tilsynsførende ved skolen: Rørdam kommer 
ridende til Raadvad Skole. Far er i København. iVlor går ud til præsten 
for at meddele, at børnene har fået fri fra skolen. Han udbeder sig 
skoleprotokollen og skriver, stadig siddende på hesten: »Har inspiceret 
skolen og fundet alt i den bedste orden.«

P. Rørdam var jævnlig gæst i Lyngby Skole. Han sætter sig på et 
skolebord og taler med børnene. Han kommer med en af sine ejendom
melige vendinger. Børnene ler. Rørdam: »Næh, næh børn, le ikke, det 
her er alvor!« - Lidt efter fortæller han en morsom historie og udbry
der: »Le nu!« Alle børnene bryder ud i en stormende latter.

Doktor Holger Rørdam
P. Rørdam blev efterfulgt af sin brodersøn Holger Rørdam, som var 
bror til biskop Skat Rørdam. Holger Rørdam var en stor kirkehistori
ker, som tilbragte sin meste tid i sit studerekammer dampende på sin 
lange pibe. Hans billede findes på Frederiksborgmuseet. Flan var gift 
med en Kalkar, søster til tante Mathilde Kalkar. - Far satte megen pris 
på ham som prædikant. Jeg fandt ham tør og kedelig. Som børn morede 
fætter Kristian fra Snøde og jeg os med at tælle, hvor mange gange han 
rømmede sig - hm! - under prædiken. - Uartige unger! -

Bønderne
Lyngby bondejord havde været krongods. Derom vidner den indmure
de tavle på kommuneskolen. Frederik 4. byggede 240 grundmurede 
skoler på de kongelige godser. Lyngby gamle skole var een af dem.

Lyngby bønderne blev tidlig frigivet fra trældommen. De var nøj
somme, flittige og stræbsomme. Uden for deres gårde lå bjerge af
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Rytterskoletavlen fra den gamle skole i Bondebyen, 1909 opsat på Engelsborgskolen (indkørslen fra 
Bagsværdvej). Tavlen bærer Frederik IVs monogram, årstallet 1721 ogen latinsk tekst: »låret 1721 
bar jeg grundlagt denne skole, og i lighed med denne 2 jo i de distrikter, som jeg har oprettet til stadig 
at underholde 12 lyttereskadroner«. Verset, der fylder det meste af tavlen, er forfattet af Frederik 
Rostgaard. Byhistorisk Samling

hestegødning og ude på markerne store overdækkede kuler fyldt med 
latrin, alt hentet fra København. Fra de store gårde gik daglig 4-6 vogne 
til København for at hente gødning. Intet under at deres fra naturens 
hånd sandede og dårlige jord gav bugnende høst! Fra armod arbejdede 
dc sig frem til velstand og rigdom. Overdrevets græs- og lyngmarker 
blev forvandlede til frugtbare sædemarker. Jordene mellem Lyngby og 
Dyrehaven ud for Æbleallccn blev i min barndom kaldt »lieden«.

Familien Lund
Peter Lund boede på Lyngby Hovedgade og levede af sine penge. Han 
var mager, noget hjulbenet, gik kun dårligt støttet til sin egekæp. Lian 
var iført en gammel grøn falmet skødefrakke. Hans hovedbeklædning 
var en gammel bulet silkehat med hårene strittende mod alle verdens
hjørner. Hans kone forærede ham en ny og gemte den gamle. Men, en 
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skønne dag fandt han den i kakkelovnen, og den kom atter til hæder og 
værdighed. - En dag kom en handelsrejsende hen til ham ved Lyngby 
Station og spurgte, om han kunne bære hans to kufferter for ham. Peter 
Lund: »Det kan jeg den une lyneme godt!« Peter Lund bar dem fra 
stationen op til Kongevejen, stillede dem og sagde: »Nu kan du selv 
bære dem videre!« Den handelsrejsende forsikrede, at han nok skulle få 
engod betaling. Da svarede Peter Lund: »Vil du lus betale mig? Jeg kan 
den une lyneme dække Kongevejen herfra og til Lottenborg med 
hundredekronesedler! 11 vad kan du?« Lund bemærkede til far: »Den 
fine fyr havde sgu godt af selv at slæbe! På stationen kunne han let have 
fået en anden; men på Kongevejen måtte fyren selv tage fat.«

Man ville gøre ham til dannebrogsmand, eller var det kammerråd? 
Men da han hørte, at han skulle betale rangskat, sagde han: »Jeg vil den 
une ly neme ikke betale penge for at bære et kors!«

Peter Lund var sognerådsformand og kom som sådan op til skolen, 
når en stue skulle males eller tapetseres. Selvfølgelig fandt han det altid 
unødvendigt.

Hans halvfætter Carl Lund boede på gården Carlshøj. Ilan var 
ligeledes sognerådsformand. Hos ham træffer vi den samme sparsom
melighed, grænsende til nærighed. Lian havde sønnerne Henrik og 
Jørgen samt en datter. Mine brødre var en dag på besøg i anledning af en 
af sønnernes fødselsdag. I dagens anledning fik de rødgrødsmad. Da 
sønnerne så bad om det samme, sagde fru (dengang madam) Lund: 
»Først må I spise jeres mælkegrød, så kan I bagefter få rødgrødsmad!« 
(Smørrebrød med rødgrød).

En søndag følges mor med madam Lund hjem fra kirke. Madam 
Lund udbryder: »Nu har du igen fået ny kjole Emma, min sorte har jeg 
nu haft i io år, og den kan vist nok holde io til!«

Min far og Carl Lund er gamle skolekammerater, og engang siger far 
til Carl Lund: »Ja, du er stor og rig Carl; men hvis Vorherre ikke gav 
vækst og høstvejr, hvad var du så?« Dertil svarer Carl Lund: »Har 
Vorherre ikke råd til at give tørvejr, så har jeg sgu råd til at lade sæden 
rådne på marken!« Far: »Du må skamme dig Carl!«

Carl Lund blev udnævnt til kammerråd.
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De handlende
Vor hofslagter var Eiberg. - Hans store dag indtraf om efteråret, når 
vore tre grise skulle slagtes. Tre mand stillede tidlig om morgenen. Jeg 
fløj selvfølgelig også tidlig ud af fjerene. Det store skoldekar var vendt 
med bunden i vejret. Her blev delinkventen anbragt. To mand holdt 
den. Slagteren kommanderede. Jeg skulle holde grisens hale, hvad jeg 
fandt unødvendigt. Vor gamle pige tog imod og rørte blodet. Eiberg 
skældte, hvis noget kom uden for spanden. Ofrene blev skoldede, 
skrabede og hængt op på stigen. Festdagen fejredes med en større 
frokost.

Hver fredag kom Eiberg med sit slagtertrug på skuldrene. Om vi 
skulle have kød? I så tilfælde blev nogle lunser lagt op på køkkenbordet. 
Eiberg: »Kødet er nummer eins! Af en ung kvie! Det vil smelte i 
munden!«

Om søndagen sad en pode og tyggede og tyggede på en stump 
suppekød. Jeg skulle spise det. Jo mere jeg tyggede, desto større blev 
klumpen; jeg gjorde et fortvivlet forsøg på at synke den. Det mislykke
des. Jeg fik »et slemt hosteanfald«, og så gled klumpen ganske stille ud i 
mit lommetørklæde.

Fiskerkonen Inger kom ligeledes en gang om ugen. Hun tog sin store 
firkantede fiskekurv ned fra ryggen, og så blev herlighederne trukket 
frem: småtorsk, småskrubber, små rødspætter. Der blev tinget om 
prisen, og handelen sluttede i regelen med en kop kaffe. Inger var 
gående fra Taarbæk til Lyngby med sin tunge kurv på ryggen. Vi havde 
ingen fiskeforretning i byen.

Ligeledes havde vi en gang om ugen besøg af smørbonden; han var 
ganske vist fra Farumegnen. Han kom ind med nogle af sinegrønmalc- 
de smørbøtter. Lågene blev taget af. Man smagte på varerne og valgte 
en bøtte, som så blev tømt.

Jeg skulle være far! - Engang var far ikke hjemme. Så måtte jeg være 
den rådgivende. Med rigtig kendermine smagte jeg på de forskellige 
bøtter og udpegede den, som efter min mening var den bedste. Mit råd 
blev fulgt af mor. Men da det så kom på bordet, rev og kradsede det som 
kajennepeber. Bøtten var harsk; der var kun lagt et tyndt lag smør
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Gadekæret i Bondebyen i 1890'erne. Billedet er set mod øst, og huset i baggrunden er nu (1980) Peter 
Lunds Vej 6. By historisk Samling

ovenpå. Lille far var ved at blive så lille, at han kunne synke ned og 
forsvinde i sine træsko.

Søren Andersen kørte rundt i byen med grøntsager, røgede sild 
m. m. Hans klare, kraftige stemme kunne høres over den halve by. Han 
kom en dag ind til far og spurgte, om han ikke kunne lave en melodi til 
hans salgsvarer. Far svarede, at Sørens egen melodi var så udmærket, at 
der ikke kunne laves noget, der var bedre.

Søren Andersen havde en søn, der var skoleinspektør i Helsingør 
under navnet Arkil.

Håndværkerne
var håndens arbejdere i egentlig forstand. Maskinen var meget lidt 
kendt. Snedkeren lavede døre, vinduer osv. Møbelsnedkeren møbler, 
bødkeren spande og kar. Hjulmanden og karetmageren vogne, smeden 
hestesko, beslag m. m. Træskomanden træsko, skomageren støvler og 
sko.
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»Gemy tligheden« fotograferet i 1890'erne. Bygningen lå på hjørnet af Lundtoftevej og Høstvej, hvor 
nu (1980) ældreboligerne Høstvej2 ligger. Lvngbv-Taarbæk Kommune

Røpke var skomager. Han boede i et gammelt hus på den anden side 
af gadekæret. iMinc sko var for små, jeg skulle have et par ny. Vejen 
dertil var i galop. Skomageren sad på sit treben foran et lavt bord, der 
var opfyldt med læderstumper, pløkker og søm. Foran ham hang en 
glaskugle fyldt med vand, den tjente som forstørrelsesglas. Skomage
ren selv var en høj, mager, senet, krumbøjet person. Ved siden af 
skomagerbordet står en gammel bornholmer. Målet kommer frem. Det 
minder om en alenstok med en bevægelig skyder. Jeg forklarer ham, at 
skoene skal være til at vokse i. Jo, de skal nok blive rigeligt store.

Et par dage senere er jeg igen hos skomageren. Han viser mig 
overlæderne. På lørdag er de færdige. Lørdag eftermiddag løber det 
lykkeligste menneske på denne jord fra skomageren med et par skinnen- 
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de genstande i hånden. De er jo rigtignok temmelig store; men så er der 
da heldigvis noget, der hedder vat.

Lørdag aften sent går Røpke på stien mellem gymnastikpladsen og 
gadekæret. Jeg løber ud til ham. Han er jo en af mine venner. Røpke: 
»Ja, jeg nyder tilværelsen! hør hvor smukt frøerne kvækker!« Han tager 
noget op af lommen og putter det i munden. Ego: »Du gi’r vel et 
bolsje?« - Røpke rækker mig en stump tør brødskorpe. »Ser du 
Valdemar, min kone kan ikke tygge dem, så spiser jeg dem mellem 
måltiderne!« Jo, skomageren forstod at nyde tilværelsen, og han følte 
sig lykkelig.

Arbejderne
Disses kår var nærmest usle. Daglønnen i min tidligste barndom var i 
kr. plus kosten pr. dag. I slutningen af firserne og særlig i halvfemserne 
stiger den til 2 til 3 kr. Grunden hertil var bedre tider og den 
begyndende socialisme. På Smedebakken lå en lang længe med plads til 
3-4 familier. På den modsatte side lå Gemytligheden. Her skændtes og 
sloges kællingerne; heraf navnet. Hver familie havde i regelen to 
værelser og køkken. Man færdes inde med træsko. Gulvet var oftest af 
ler - eller et stengulv. Af møbler et bord og et par bænke, senge 
sammenslået af nogle brædder, fyldt med halm, pjalter og lus. En ret 
almindelig »sygdom« var skurv. Da min far engang klagede til en mor, 
svarede hun: »Skurven er nu en sygdom hos Peter, lusene vokser ud af 
hans hovedbund.« Mellem hårene kunne sidde store kager (sår) af blod 
og materie.

¿Mortensen boede på Smedebakken. Han var en rask arbejder. Han 
holdt af en snaps, men var ikke fordrukken. Snapsen var billig, 25 øre 
for 1 pot (1 liter). Hans kone var skrap med hænderne, men hun kunne 
intet skaffe til huse uden børn, og af dem fik hun 16. En af dem, 
Edvard, var som spæd trillet fra køkkenbordet ned på gulvet. Resultatet 
var blevet en uhyre pukkel. Hvorledes kunne den store familie eksiste
re? Mandens løn forslog jo hverken helt eller halvt. Sygehjælp eller 
anden social hjælp eksisterede ikke. Ja, så kunne man jo ty til fattigvæse
net. Men hos sognerådet mødte man smålig vrangvilje, og så mistede
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Boligen på Lyngby Skole.

C: Chatol Bh: Bornholmerur Chf : Chiffoniere
B: Bord Ss : Sovesofa L: Lænestol
H: Hjørneskab Kb: Køkkenbord Sk: Skab
S: Stol T: Tallerkenrække Skr. : Skrivebord
0: Ovn Su: Sulekar Kiv: Klaver
G: Gyngestol Sf: Sofa Kf: Komfur
P: Piedestal V: Vask

man sin borgerret. Hvad gjorde man da? Jo, moderen sendte de store 
børn ud i byen for at tigge. Hvad børnene så i dette hjem, vil jeg ikke 
betro disse blade. Jeg husker tydeligt, at jeg en dag så Edvard ligge på 
puklen i rendestenen. Han var blåsort i ansigtet og lå og kastede op. 
Han havde fået brændevin.

Var da alle arbejderhjem som det her beskrevne? Ih, nej!
Min sidemand i skolen hed William. Han boede i et lille stråtækt hus i 

Bondebyen. Bag huset var urtehave, svinehus og hønsegård. Jeg måtte 
pænt sætte mine træsko, når jeg gik ind. Køkkenet havde rødt mur
stensgulv, der var renskuret. Kedler og kasseroller var blankpoleret. På 
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væggen var en tallerkenrække, hvor fade og tallerkner stod på rad og 
hældede forover mod en træliste. I stuerne var det renskurede trægulv 
bestrøet med hvidt strandsand. Møblerne var malede; i vinduet stod 
pelargonier og fuchsier. Her var properhed og hygge til huse.

Faderen havde fået arbejde på en gård. Moderen malkede og gav nu 
og da bondekonen en håndsrækning. I lugetiden kunne de store børn 
tjene en ekstra skilling. Om høst plukkede mor og børn aks på marker
ne; det skulle være til grisens fedning. Når bonden tog sine kartofler op, 
var hele familien på kartoffelmarken. Så fik man de kartofler, der skulle 
bruges til vinteren. Hos bonden lånte faderen en vogn og hentede så 
nogle læs kvas - udhug af unge træer - så behøvede man ikke at frygte 
for vinterkulden. Når jeg så blot endnu skal tilføje, at konen hver dag 
bar en kande mælk hjem, og at man om efteråret lagde et par kasser sild 
ned, vil man forstå, at her herskede en vis velstand.

Boligen på Lyngby Skole
Boligen og lejligheden har sikkert på Frederik 4.’s tid været god. Nu 
snart 200 år efter var den alt andet end tidssvarende. Vinduerne havde 
små ruder og var dækkede med svære jernbolte gennem vinduesposter
ne. Det gjaldt om at være beskyttet mod røvere og voldsmænd. Mod 
vejen var indsat nye vinduer, og ved den lejlighed er skodderne sikkert 
blevet fjernede. Sovekammeret var usselt. Sengen var af træ. Bunden 
dækket med sengehalm. Senere gik man over til jernsenge med tang
eller hømadrasser. I køkkenet var den åbne skorsten/ildstedet overdæk
ket med jernplader og der var opsat komfur. På loftet var to dårlige 
loftsværelser. Det ene med trefagskvist var pudset og oprindeligt 
indrettet til andenlæreren. Men da denne var gift, havde vi taget det i 
brug. Det andet med en lille tofagskvist havde tapetserede trævægge.

Da klasseværelserne var for små, blev de erstattet med to større, der 
var forbundne med fløjdøre, så de kunne benyttes til møder. Det var i 
året 1882.

Da byen var i stadig vækst, blev der på lokalernes grund 1895 opført 
en toetages bygning med fire klasseværelser. Allerede 1900 blev gade
kæret opfyldt, og her blev så opført en skolebygning med fire lokaler
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Gadekær

Stensætning -- --—

Gadejord og 
legeplads

Stengærde

S: Spisekammer, nedenunder kælder 
En: Entre H: Hønsehus og stalde 
Under sæderne i toiletterne en grøft, 
som blev renset en gang om året.

Lyngby Skole og nærmeste omgivelser før 1882.

samt en særlig bygning med gymnastiksal. Få år efter fars død blev 
skolen flyttet ud på Ulrikkenborgs jorder.

Ego
Den 20. februar 1874 kl. 4 om eftermiddagen kom jeg til verden. - Det 
var en forrygende snestorm. I kammeret blev jeg foran en glødende 
kakkelovn præsenteret for en undrende skare. Da mor spurgte om, 

98



Skjoldager-slægten og Lyngby

Gadekær

Stensætning

Svh: Svinehus H: Hønsehus 
Brh: Andenlærerens Brændehus

Lyngby Skole og omgivelser efter ombygningen 1882. Vejen nederst, der betegnes »Landevej«, er 
nuv. Høstvej.

hvad der skulle gøres med lillebror, svarede Vilhelm frimodigt: »Jeg 
synes, vi skulle kvæle ham!« - Det var nok det første fromme ønske, jeg 
mødte ved min indtræden i denne verden. Måske han havde en 
forudanelse om, at jeg ville fratage ham pladsen på hans tronstol, mors 
skød. Vilhelm var som dreng spinkel og bleg. Han var mors dreng. 
Engang da mor var syg, sagde han: »Mor, hvis du dør, vil jeg ligge i 
kisten ved siden af dig!«
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Jeg var nummer 13 i flokken. Min søster Marie mente, at det kunne 
være nok, når dusinet var fuldt. Men søster Amalie fandt, at det var 
meget morsomt, at hun havde fået en lille bror. Nu havde hun en rigtig 
levende dukke at lege med. Hun blev min trofaste barnepige.

Jeg har ikke mange erindringer fra min tidligste barndom. Jeg 
erindrer dunkelt de gamle skolestuer og udhusene fra tiden før ombyg
ningen 1882. Da var jeg 8 år. Jeg har fået skyld for at have været 
forkælet af mine forældre, og der har vist nok været noget om det. Ingen 
af mine brødre turde drille mig eller gøre mig fortræd, for bror Julius 
havde sagt: »Ilvis nogen gør lillebror fortræd, slår jeg ham ihjel!« Og 
alle vidste, at det ikke var en tom trussel. Jeg var tabu!

Jeg lærer at bede
Det er sommer. Bror Julius og jeg sidder på en bænk ude i haven. Julius 
spørger: »Hør Valdemar, beder du din aftenbøn, fadervor? - for det 
skal man.« Næh, den havde jeg aldrig lært. Julius: »Nu skal jeg lære dig 
den, og så skal du få en tinknap af mig.« Et sådant storslået tilbud kunne 
jeg umuligt stå for. Jeg fik lært fadervor, og jeg har siden den dag hver 
aften bedt den bøn, inden jeg har lagt mig til at sove. Siden føjede jeg en 
del salmevers til, »Nu lukker sig mit øje« og vist de fleste vers af »Du 
Herre Krist min frelser est.« Det var vers, som jeg forstod det meste af, 
og salmens ord gjorde jeg til mine egne. Dertil føjede jeg min egen 
private bøn for far, mor og mine søskende, ja og så for kusine Caroline 
Halberg, hun var altid så sød imod mig, og når jeg besøgte onkel 
Halberg, fik jeg lov til at lege med hendes kludedukke, den var så 
morsom, for den kunne klædes af og på. Jeg bad for min egen lille 
verden.

Min bedstemor
Ved min bedstefars kiste udtalte bedstemor/ »Farvel far! Jeg følger 
snart efter.« - Så købte hun sig et lille hus i Bondebyen og satte sig til at 
vente på døden. Hun måtte vente i 19 år. En søster til bedstefar holdt 
hus for hende. De boede i en lille stue. Dagligstuen blev taget i brug på 
hendes fødselsdag, når hendes store drenge kom for at ønske hende til 
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»Bedstemors hus« i Bondebyen, d.v.s. nuv. Lundtoftevej 30.

lykke. Bedstemor var en værdig dame. Jeg besøgte hende ofte og gerne. 
Jeg tog plads i sofaen lige over for bedstemor og bornholmeren. Tante 
Line listede ud i køkkenet. Der var åbent ildsted. Maden blev tilberedt 
over en trefod med en ring oventil. Lidt efter kom tante tilbage med en 
lækker konditorkage. En skive franskbrød var blødt op med fløde og 
overdækket med et lag syltetøj. Det kan nok være, at jeg smovsede mig.

Bedstemor: »Ved du Valdemar, at jeg snart skal have bryllup; min 
brudedragt er færdig og venter på mig. Kan du gætte, hvem jeg skal 
giftes med?« Jeg så på bedstemor og syntes, hun var alt for gammel til at
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Lærere og elever foran Lyngby Skole i 1880'erne. Byhistorisk Samling

gå i giftetanker. Bedstemor: »Jeg skal giftes med bedstefar, han venter 
på mig oppe hos Vorherre.« -

Bedstemor: »Nå, sig mig, var I mange hjemme hos jer sidste 
søndag?« Nu fik jeg munden på gled. Jo, der var tante Amalie og 
børnene, onkel Halberg, tante Hanne og Caroline osv. Bedstemor 
hørte meget andægtig efter. Jeg fortalte om »det lange bord« med 
mange dejlige sager. Bedstemor ser til tante Line: »Det blev vist 24.« 
Tante Line: »Jeg synes sgu det blev 26. «Jeg tager afsked med de to kære 
og lover at komme snart igen.

Et par dage efter siger far til mig: »Når bedstemor spørger om, hvem 
der besøger os om søndagen, svarer du blot: Det ved jeg ikke!« Far har 
besøgt bedstemor og har modtaget en røffel: »Christian, du har slet ikke 
råd til hver søndag at holde åbent hus med så mange gæster. I lusk på, 
du har mange børn, og de skal i vej.« Mit næste besøg. Bedstemor: »Nå 
Valdemar, hvem besøgte jer så sidste søndag?« Ego: »Det ved jeg ikke!« 

102



Skjoldager-slægten og Lyngby

Bedstemor: »Ja, tante Amalie og børnene var der da!« Ego: » Det ved jeg 
ikke!« Bedstemor: »Men dine brødre fra København var da hjemme og 
Johan fra Jonstrup med sine venner.« Ego: »Det ved jeg ikke!« Bedste
mor sender tante Line et meget sigende blik: lukket af!

Når vi havde slagtet, var jeg oppe hos bedstemor med en halv gris. Så 
fik jeg en tokrone. Det var vel nok en svimlende sum! Hvor den fyldte i 
sparebøssen. Det var efterår. Vi havde taget urter op, og nu blev jeg 
sendt op til bedstemor med en stor kurv fyldt med urter til vinterbrug. 
Jeg fik en krone. Med strålende øje viste jeg den til far. Far: »Vil du 
straks bringe den tilbage. Bedstemor skal ikke betale mine gaver.« Som 
en vind styrter jeg tilbage, rædsom flov, river døren op, smider kronen 
på bordet og styrter af sted igen. Næste besøg. Bedstemor: »Se her 
Valdemar, jeg har strikket et par strømper til dig; dem må du vel 
beholde for din far.« Bedstemor skulle nok vide at sætte sin vilje 
igennem. Hun lod sig ikke ordne af sin dreng.

I skole
Lyngby Skoles elever var inddelt i fire klasser: Lilleklassen, Mellem
klassen, begge fælles for drenge og piger, samt to Storeklasser, een for 
drenge og een for piger. Andenlærer Jørgensen underviste Lilleklassen 
og Storeklassen for piger. I Mellemklassen havde han dog et par fag, 
vist nok skrivning og geografi. Far havde regning i Lilleklassen, Mel
lemklassen og Storeklassen for drenge. Jørgensen havde til far klaget 
over, at han ikke kunne tumle fars uartige drenge, rimeligvis har det 
været Julius, det har været galt med. Han var en hård nød at knække. 
Her er et eksempel: Carl, Julius og Vilhelm har været uartige og stiller 
til klø. Julius: »Er vi enige om, at far i dag ikke hører et gny fra os?« 
Vedtaget. Carl kommer først for. Så er det Julius’ tur. Da han har fået 
sin omgang, siger han til far: »Vilhelm er så spinkel, skån ham og giv 
mig hans dragt!« Den modtager han uden at kny. Han vil vise far, at 
han regner en dragt klø for intet. Far føler, at Jørgensens klage er en 
sølle falliterklæring. En sådan situation havde far aldrig oplevet. Men så 
skulle han da blive fri for fars uartige drenge. Følgelig bliver jeg 
undervist privat sammen med Hollænder-Peter, søn af kromanden i
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Holdan, samt Silde-Julius, søn af sildepranger og handelsmand. Vi 
sidder i kammeret og regner og skriver. I frikvartererne ser far vore 
tavler og hører os i vor ABC.

I vore frikvarterer legede vi cirkus om kartoffelkulen ude i vor have. 
Vi red på meget sprælske kæpheste, som vi tumlede ved hjælp af vore 
svipperter.

Fra denne meget ufuldkomne undervisning rykkede jeg ind i Mel
lemklassen. Der skulle jeg lære salme, bibel, lærebog og geografi. 
Lærebogen, katekismen, voldte mig især megen besvær. For det meste 
forstod jeg ikke et pluk af skriftstederne. Så måtte ordene marchere 
forbi atter og atter, indtil de kunne gå alene, uden at jeg behøvede at se i 
bogen. Ofte måtte jeg slide i det i timevis. Selvfølgelig læste jeg højt, så 
højt, at far og mor kunne høre mig helt ind i dagligstuen. Men ingen 
kunne tvinge mig til at gå i skole uden at kunne mine lektier.

Vi har provstevisitats. Provsten giver os regnestykker. De er pærelet
te. Provsten smiler og nikker til mig. Der skal uddeles præmier. 
Provsten foreslår mig som een af vinderne. Far protesterer og foreslår 
fætter Christian, som er duks i Storeklassen. Provsten: »Nej, Christian 
kludrede i regning, men Valdemar var absolut den flinkeste i Mellem
klassen. «Jeg fik et hefte med dyrebilleder.8 - Det var sidste år, der blev 
uddelt præmier i Lyngby Skole. Havde Mellemklassen været svær for 
mig, så blev Storeklassen desto lettere. Lærebogen og bibelen kunne jeg 
jo på mine fingre. Af nyt kom historie og naturhistorie.

Fritidsbeskæftigelse
Da jeg kom drattende 6 år efter bror Vilhelm, har jeg egentlig ikke haft 
nogen barndom sammen med mine brødre. Når de tumlede sig i leg 
sammen med jævnaldrende, var jeg for lille til at være med og måtte 
blive hjemme hos mor. Vinteraftener kunne vi more os med tegnelege 
på vore tavler.

Ved fødselsdage og andre festlige lejligheder, legede vi »købmand«. 
Mine brødre fik af mor udleveret brød, smør, pålæg, syltetøj og 
saftevand. Og så lavede vi butikken inde i skolestuen. Een var køb-
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mand, een bager og een kromand. Der blev fabrikeret en del papirpen
ge, og så begyndte legen.

Jeg var præst. Jeg måtte meget kraftigt opfordre mine store brødre til 
at møde i kirken; men de havde travlt med deres verdslige sager. 
Omsider fik jeg samlet min menighed. Et sjal var min præstekjole. En 
stol min prædikestol. Jeg lå på knæ og lænede mig imod stoleryggen og 
holdt en kraftig og flydende prædiken: »abe, dabe, labe, ise, bise, rise, 
ose, bose, lose osv.« Mine brødre rejste sig ret hurtigt, sagde, at det var 
godt og gik uden at ofre.

Jeg indså, at det var en skidt forretning og åbnede så en zoologisk 
have. Jeg havde et fortrinligt dyrealbum med kulørte billeder. Men ak, 
mine store brødre havde heller ikke interesse for dyr. Nej, de sad henne 
på kroen og svirede, så det var en gru at se, og jeg kunne jo da ikke 
forlade mine dyr. Sluttelig endte legen med et vældigt æde- og drikke
gilde.

Da brødrene kom bort fra hjemmet, skøttede jeg mig selv og kom ikke 
ret meget sammen med byens drenge - piger kunne der da slet ikke være 
tale om. En dreng leger ikke med tøse.

Om sommeren turede jeg byen rundt med mit trillebånd, og om 
vinteren kørte jeg de samme runder stående på min slæde og skubbende 
mig frem med min ispig. Var gadekæret tillagt, løb jeg på skøjter. I 
isvintre løb jeg på søerne; der var vid tumleplads. Kanalen var på den 
tid endnu ikke gravet, men på åen kunne vi løbe til Gamle Frederiksdal. 
Om søndagen var søen sort af mennesker. Mange kom fra København. 
Så samlede vi en mængde rør og siv sammen i en stor bunke. Og når det 
blev mørkt, tændte vi bål. Det var vel nok festligt.

Dog tog legen ikke min meste fritid. Nej, den meste tid gik med 
beskæftigelse i »mark« og i have.

/ marken
Efter skoletid (kl. 13) marcherer en større kolonne: far, Vilhelm, fætter 
Christian, ego og fire drenge fra Fuglevad Børnehjem med trillebør 
»bag om byen« ud til skolelodden (en god kilometer), hvor stationsbyg-
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ningen nu ligger. Og så går det løs med havearbejdet; at grave, skuffe, 
rive og luge.

Kl. 16 hvil. Vi samles på græsplænen i havens nederste hjørne, og 
hver sætter fire solide klemmer pålægsmad til livs og dertil øl. De fire 
drenges øjne stråler. På hjemmet vanker tyve gange grød om ugen: om 
morgenen mælkegrød, til middag friskkogt grød (vandgrød) med mælk 
og om aftenen mælkegrød; sund og nærende kost, men noget ensformig; 
kun søndag middag anden kost. Pålægsmad kendes ikke på hjemmet. 
Bror, fætter og jeg skynder os med maden; thi vore egne små urtehaver 
må efterses. Børnehjemsdrengene fangede hundestejler i bækken. Efter 
hvilet arbejdes til kl. 18. Trillebøren læsses med kartofler, ærter, 
bønner, rabarber, kål og agurker til hjemturen. Mor trakterer med et 
bjerg af pålægsmad; dertil øl og te. Hver får vi i dagløn io øre, der 
senere sættes op til 25 øre og 50 øre, eftersom bønderne er begyndt at 
bruge børn til lugning i deres roemarker.

Kartoffeloptagningen er festdag. Mor kommer ud til os med varm 
kaffe. Vi kører hjem med kartoffellæsset, og der vanker varm aftens
mad.

/ haven
Jeg er 8 år, da min bror Vilhelm kommer bort fra hjemmet for at gå i 
Birkerød Realskole. Og nu påtager jeg mig til dels alene at passe vor lille 
blomster- og frugthave hjemme ved skolen. Kun mistbænkene vil far 
ikke betro mig. Men jeg har min egen lille mistbænk med blomsterstik
linger, og ved dens side har jeg min planteskole med ribs- og stikkels
bærstiklinger. Jeg rydder gamle buske og planter mine små ny i stedet. 
Jeg skuffer og river, luger og planter blomsterbede. Efter endt dagværk 
viser jeg far og mor resultatet og får da at vide, at det er pænt og godt. Ja, 
så kror jeg mig naturligvis som en hanekylling.

Om aftenen vandrer jeg med min medestang ned til åen. Fiskene 
bider bedst ved solnedgang og solopgang. Fangsten deler jeg mellem 
katten og hønsene.

Om efteråret høster jeg urterne i min lille have i marken. De bliver 
plantet ned i en lille kule hjemme i haven, så kan mor ikke se, hvor små 
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de er. Mor inviteres ud til auktion, hun prutter aldrig og hele herlighe
den købte hun for i til 2 kr. - en ublu pris. Kulen dækkes med brædder, 
halm og jord, for at tages i brug til næste forår.

Landbrug
Jeg finder, at der bør muges under vor ko. Møget har jeg fået læsset på 
vor trillebør, som jeg med stor besvær søger at trille hen til møddingen. 
Da ser jeg til min store forfærdelse, at koen med halen i vejret løber ud 
af stalden og forsvinder ud gennem den åbenstående port. Grædende 
skjuler jeg mig i mors skørter. Mon det kommer til at stå på klø. Ingen 
havde jo bedt mig om at muge. Far og mine brødre må på kojagt. Den 
har fundet en herlig plads i bondemandens roemark. Mærkeligt nok 
nøjes far med at bemærke, at jeg må huske at lukke porten en anden 
gang. Han har jo set, at viljen var god nok.

Svinehuset trænger til at renses. De kælne bæster napper mig i 
bukserne; men så får de en af skovlen eller kosten. Jeg overbruser og 
kæmmer dem. Hvor bliver de kønne. Nu skal gulvet blot skylles. Jeg 
slæber den store vandkande ud til gadekæret for at fylde den ved 
stensætningen; men bæstet er for tungt og forsvinder i dybet. Jeg føler 
mig grænseløs ulykkelig. Jeg må ind til mor. Men en ulykke kommer jo 
sjældent alene. Tænk, jeg har glemt at lukke døren til svinehuset, og nu 
opfører bæsterne en vild krigsdans i gården, mens hønsene skriger og 
flyver omkring til alle sider. Grædende fortæller jeg mor min store 
fortvivlelse. Svinene løse i gården og vandkanden på bunden af gadekæ
ret. Men far nøjes med at forbyde mig for fremtiden at hente vand i 
gadekæret. Nødig ville han finde sin lille dreng ved siden af vandkan
den.

Som man vil se, ønskede far, at hans lille dreng skulle vokse op i 
frihed.

Jeg fik et lille gedekid, en buk, forærende. Den var sød og livlig og 
fandt på mange spilopper og blev en kær legekammerat for mig. Far lod 
hjulmanden lave en vogn til den. Køretøjet er meget solidt, tømret 
sammen af tykke brædder og havde massive hjul; tung og klodset. Den 
faldt absolut ikke i Mads’ smag, så køreture fik jeg ikke mange af. Da

107



Valdemar Georg Skjoldager

Mads blev ældre, var det hans største fornøjelse at stange. Han rejste sig 
på bagbenene for at slå til med større kraft. Far fandt ham farlig. Mads 
fik en på panden og endte sine dage i stegegryden. Jeg sørgede over hans 
sørgelige endeligt.

Næh, så fik jeg større glæde af mine kaniner. De var flinke til at 
formere sig. Ude i gården byggede jeg huse til dem. Over Mads’ hus var 
der et dueslag. Efter hans død lavede jeg en »bjergsti« op til dueslaget. 
Den gik i zigzag. Og her oppe kunne mine kære dyr tage solbad. Hver 
eftermiddag måtte jeg ud i grøfterne eller ind i bøndernes stakhaver for 
at samle mælkebøtter og kæmpevejbred til dem. - Om vinteren havde 
jeg kun et par enkelte avlsdyr, som jeg fodrede med roer og hø. 
Omsorgen for dem må have bundfældet sig dybt i mit sind; thi jeg kan 
drømme, at jeg har glemt at fodre dem.

Mit hjem
Daglig kost. Om morgenen: kogt mælk og smørrebrød. Frokost: om 
vinteren kogt sild med bart brød og sennep. Om sommeren stegt, røget 
spæk med brød. Sommer og vinter »koldt bord«, øl og kaffe. Middag: 
almindelig borgerlig mad, to retter. Eftermiddag: kaffe med en kan
disknald, om søndagen hvedebrød. Aften: almindeligt »koldt bord«, øl, 
snaps, perikon, te. Søndag aften: herrerne toddy, damerne punch. - 
Småkager, æbler og nødder.

Jul
I dagene før jul har vi travlt med at lave julepynt: kræmmerhuse, 
knallerter fyldt med valnødder, julestjerner, guirlander og kurve af 
silkepapir. Jeg bliver sendt til mølle efter i lispund (8 kg) sigtet rugmel, 
som af bageren forvandles til 22 store sigtekager. Til jul skal man have 
et godt stykke brød og ikke dette hvide stads, som bliver tørt fra den ene 
dag til den anden. Brødene er æltet med surdejg og kan holde sig 
»saftige« til langt ind i det nye år, sikkert en gammel skik fra slægtsgår
den. Mor bager julekage, småkager og pebernødder. Far klipper papir
manchetter til julelysene, der skal smykke julebordet. Juleaftens dag 
kommer børnene hjem. Vi samles i dagligstuen og synger julesamlerne.
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Far spiller på klaveret. Efter sangen lyder der uden for vinduet 
»Glædelig jul!« Det er en gammel tømrer, der bor på Smedebakken. 
Far vil have ham ind. Vorup: »Ikke i aften hr. Skjoldager! Nu har jeg 
holdt jul! Nu går jeg hjem til stodderen hans kone.«

Vi tager plads om julebordet i storstuen. Gåsen spreder en herlig duft 
i stuen. Siden vanker der æbleskiver, punch, æbler og nødder. Julelyse
ne stråler på bordet - sikkert også en gammel skik; til hverdag nøjedes 
man med tranlamper; men til jul kom lysene frem; de skulle skabe fest i 
den triste mørketid.

Som man vil se, kendte man ikke til gudstjeneste i kirken juleaften. 
Juledags morgen samles vi alle fuldt påklædte ved frokostbordet. Far 
holder ikke af, at nogen ligger og snuer om formiddagen. Midt på 
bordet står det store sulefad med en salt kogt svinebov, kogte medister- 
og lungepølser. - Sikkert atter en gammel skik fra slægtsgården. Man 
skal se, at ingen behøver at gå sultne fra julebordene. Vi følges med far i 
kirke til højmessen. Om eftermiddagen møder julcgæsterne, tante 
Amalie med børn, fætter Andreas fra Brede med familie, onkel I lalberg 
med tante Hanne og Caroline, nogle familier fra København. Det 
kniber med at få plads om julebordet i storstuen, men der kan jo sættes 
borde til gennem døren i dagligstuen. Efter spisningen samles vi om 
juletræet i skolestuen. Vi går rundt om træet og svnger et par julesal- 
mcr. Der omdeles juleknas. Vi børn forærer vore forældre en lænestol. 
Julegaver fra alle til alle kendes ikke. Træet sættes til side. Ungdommen 
morer sig med panteleg og andre selskabslege. De ældre samles i 
stuerne. Mændene sludrer ved en toddy og en cigar.

Vi samles atter om julebordet ved punch og småkager. Vi børn slutter 
aftenen med vor hjemmets sang: »Hjemmet, hjemmet er så skønt«, 
hvilken vi synger tostemmigt.

Balløve
Borgerforeningen afholder juletræsfest på I lotel Lyngby. Far er taler. 
Vi samles i Kuppelsalen over rejsestalden. Træet er et kæmpetræ, 
pragtfuldt pyntet. Redaktør Herdahls datter og jeg er det førende par. 
Hun er meget fin med hvide skindhandsker, vist meget ældre end jeg.
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Nå, vi marcherer i spidsen rundt om træet til orkestrets toner. En lang 
hale følger efter. Kødranden er placeret på bænkene langs salens vægge. 
Far taler. Der uddeles julestads og juleknas til børnene. Orkestret 
spiller atter op til march og dans. Blot det nu ikke bliver vals, så skal jeg 
nok klare den. Jo minsandten er det en vals. Balløven stikker halen 
mellem benene og forsvinder hurtigt hen til mor. Løvinden stirrer 
forbavset efter mig. Ligesom han var der, så var han der ikke. Jeg er så 
flov, at jeg ønsker, jeg kunne synke i jorden. Nå, da jeg har sundet mig 
en stund, kryber jeg frem af mit skjul. Jeg kan da slå skred på det glatte 
gulv sammen med de andre drenge mellem dansene. - Om jeg da ikke 
havde gået til danseøvelse? Jo, i min tidligste barndom gik jeg til 
danseøvelse hos kaptajn Graf på Rustenborg. Kaptajnen havde skæg 
som en gedebuk og gik med lette spændstige skridt. Jeg blev atter stillet 
op sammen med en anden bondeknold, og så hoppede vi lidt frem og 
tilbage. Jeg fik lært polka, mazurka og nogle turdanse, - men vals, nej 
det ville fødderne ikke, hvor meget jeg end stampede i gulvet.

Nytår
Nytårsaften er vi samlet i dagligstuen, hvor vi synger nytårssalmerne. 
Måltidet er røget, kogt svinehoved og grønlangkål. - Senere blev det 
skik, at vi skulle have vildand. Men traditionen blev holdt i hævd, først 
svineansigt og så vildand. Efter bordet: kortspil om nødder, whist, 
æbleskiver og punch, æbler og nødder. Vi er aldrig oppe til midnat. I 
vor søde søvn glider vi ind i det nye år. Førstenytårsdag er vi til juletræ 
hos min fætter Andreas Skjoldager, lærer på Brede.

Fastelavn
Da står den på strutter og boller. Far skærer låg på bollerne og fylder 
dem med smør, kanel og sukker, hvorefter de vandrer i ovnen - sikkert 
også en gammel tradition.

Om mandagen samles mine skolekammerater ved skolen for at slå 
katten af tønden. En cementtønde har jeg styrket med flere indvendige 
kors og pyntet med gran. I tønden sidder en udstoppet mand med 
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maske og høj hat. Mine kammerater er pyntet med vendte trøjer og 
masker. Og så går det løs.

Far har forbudt os at rasle. Vi er ikke tiggere. Vi splejser til boller og 
»solbærrom«, bider til bolle og morer os med andre ting.

Påske
Skærtorsdag står på grønkål med syv slags grønt, for at vi må blive 
befriede for værk i det kommende år. Langfredag er en stille dag; på den 
dag må kortene ikke røres. Påskedag er huset naturligvis fyldt med 
gæster. Og på bordet er der selvfølgelig større forsyninger af farvede 
æg. De store chokoladeæg kendtes ikke, men små sukkeræg og sukker
påskelam med flag i ryggen.

Pinsen
Ingen traditioner. Vi har gæster og foretager spadsereture i den skønne 
lysegrønne skov.

Sommerferien og fars fødselsdag den 8. august
Vi har høstferie i august. Fars skolestue nærmest ved lejligheden bliver 
ryddet og møbleret med sofa, bord og stole. Så kommer børnene hjem 
med deres respektive halvdele og børn. Kniber det med sengeplads, 
bliver katederforhøjningerne vendt en omgang, og så har man jo de 
herligste tomandssenge.

Så tages der fat på forberedelserne til fødselsdagen. En tur til 
København for at gøre indkøb: en skinke, et stykke laks, ost osv. Dagen 
forud må vi til Hollændermosen for at hente krebs. Vi er forsynede med 
snører, ketsjere og blikspande. Jeg finder en lille »halvø« med ellebu
ske. Snørerne med fiskemadding lægges ud. Der er vældigt bid. Hver 
gang jeg trækker op, hænger der 2-3 store krebs på snøren. Ketsjeren 
stikkes forsigtigt under, og så er krabaterne leveret. På kort tid er min 
spand fyldt. Bror Vilhelm skænder på mig, fordi jeg slet ikke har fortalt 
noget om min gode fiskeplads. Det bliver alt i alt en kæmpefangst. 
Vilhelm sprætter ærmerne af sin skjorte; de bliver til to udmærkede
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poser, der fyldes med krebs. Den følgende dag står der store fade med 
pyramider af krebs på festbordet.

Den 8. august er huset fuldt af gæster: børn, børnebørn, onkler, 
tanter, venner og bekendte. Festmåltidet holdes i skolestuen med taler 
og sang.

Vinteraften
Den tændte petroleumslampe står midt på bordet. Far sidder i sofahjør
net og læser avisen. Mor strikker. Vor gamle »pige« madam Clausen, en 
enke fra Raadvad, spinder uld til strømper, hør til lærred. Jeg sidder i 
det andet sofahjørne og ser til. Trofast sover i sin kurv ved kakkelovnen. 
Han drømmer og giver nu og da et lille bjæf. iMis lister hen til kurven. 
Gid den turde kravle op i kurven til Trofast. Forsigtigt træder den med 
den ene pote op i kurven. Trofast vågner og lægger fortvivlet hovedet op 
på kanten. Langsomt og forsigtigt kryber mis op i kurven. Vi lader, som 
vi intet ser. Havde een bemærket: »Sover du sammen med katten, 
Trofast?« Ja, så ville den øjeblikkelig forlade sin gode plads. Nu lægger 
den sig til rette med et suk. Åh, gid der ikke var katte til. - Far henter 
Husvennen og læser en historie for os. Rokken standser. Da fortællin
gen er slut, henter han to æbler. Vi får hver et halvt. Ja, man var 
sparsom med frugt på de tider. Klokken slår 9. Vi bryder op, og begiver 
os til køjs. 9 er sengetid i skolen. Ingen får til hverdag lov til at være 
oppe efter den tid.

Udflugter
Holberg kalder i Niels Klims underjordiske rejse os mennesker for 
træer. Vi fødes, lever og dør på samme plet. Nå, det var jo ikke så lige en 
sag at rejse på Holbergs tid. Man var henvist til apostlenes heste og 
befordring med hestekøretøj og sejlskib. ¿Men i min barndom var man 
ikke nået meget videre. Ganske vist havde man damptoget og dampski
be, men man kendte ikke cyklen, automobilet og flyvemaskinen, og det 
var ikke skik at rejse. Fars længste rejse var til Jylland med skib, da han 
fulgte min ældste bror Frederik til Lyngby Seminarium ved Grenå. 
Han fortalte om denne sørejse som en stor oplevelse.
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I min barndom besøgte vi een gang min søster Amalie på Fakse 
Ladeplads. Efter min konfirmation besøgte vi min onkel klokker Johan 
Skjoldager i Helsingør, og dermed har jeg nævnt vore længste udflug
ter.

Ret jævnlig kom vi til København. Om sommeren måtte vi i Zoolo
gisk Have og Tivoli og om vinteren i teatrene. Ja, og så måtte vi til byen, 
når der skulle gøres større indkøb så som møbler, klæder, forskelligt 
husgeråd og større indkøb af fødevarer: en skinke, en ost, en spegepøl
se, et svinehoved og lignende. Om aftenen endte vi hos stolemager Lou 
på Købmagergade, Halfdans og Julius’ svigerforældre. Lou var en 
rolig, mild og hjertensgod mand, som min far satte megen pris på. Fru 
Lou var livlig, dygtig og energisk. Døtrene var flittige og hjalp til med 
rørfletning. Ellen spillede og sang: »Lille fiskerpige, selv om mod du 
viser nu, så forliser du.« Uden på nodeheftet så man hendes forlis i den 
unge fiskers arme. Og jeg, jeg tænkte mig i den unge fiskers sted. Ellen 
ville vist blive en sød og god kone.

Da min bror Vilhelm sammen med Emma tilbragte en ferie på 
Kulien, blev det betragtet som noget af en begivenhed. Tænk, de havde 
været på rejse i udlandet.

Men tro ikke at mine forældre altid sad muret inde. De elskede at 
færdes i Guds fri natur og havde åbent øje for dens skønheder. Når 
skolen var endt, måtte far ud med sine drenge. Vi havde altid et mål at 
gå efter. Så snart sneen var smeltet måtte vi ud i krattene mellem 
Fuglevad og Brede. De var meget smukke. Til den ene side høje 
skrænter med krat; til den anden store rørskove, åen og Mølledammen. 
Nu er al denne herlighed på private hænder med adgang forbudt. Vi 
skulle plukke brøndkarse og blå anemoner. Karsen spiste vi på smørre
brød. Senere måtte vi til Ermelunden ved Fortunen. Der så man 
forårets skønneste blomstertæppe: hvide og gule anemoner, store lilla 
og gule lærkesporer, den store gule fladkravede kodriver og mange 
andre.

Så kom sommeren med vilde jordbær, blåbær, hindbær og kirsebær. 
De kunne nok give anledning til adskillige ture. Og endelig om efteråret 
kom nødderne; men dem måtte vi ikke plukke, før de var modne. Det
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kunne ærgre far at se, hvorledes københavnerne flåede dem af buskene, 
inden kærnen var skabt.

Om vinteren måtte vi til Strandmøllen eller Bellevue for at se om 
stranden var lagt til. På ryggen havde vi botaniserkasser med proviant.

Om søndagen når slægten var samlet, var vi på skovture til Fredcriks- 
dal eller Dyrehaven og Bellevue. Men den kæreste tur var dog til Ole 
Vallerød. Botaniserkasser og adskillige kurve og tasker var pakkede med 
brød, smør, knive og gafler, snaps, rom eller cognac, kaffebønner og te. 
Så drog skaren gennem Sorgenfri, Fuglevad og Brede til Geels Skov. 
I los skovløberen satte vi vore tasker og spadserede til Søllerød Sø, hvor 
vi holdt hvil. Hos skovløberen kunne vi få øl, vand på »maskine« 
(selvkogeren) og service. Og efter at vi havde hengivet os til bordets 
glæder, vandrede vi samme vej hjem. Ofte blev vi på vor vandring 
spurgt om, hvad den forening hed. Som man vil se, kendte vi ikke til 
medbragte smørrebrødspakker.

Fisketure
Vi medede i Mølleåen fra Frederiksdal til Brede. Denne var i min 
barndom en fiskerig klar strøm, i hvilken man mange steder kunne sode 
legende fisk. Nu er den en stinkende rendesten fyldt med vandpest. 
Denne modbydelige plante fik min botaniklærer Hans Mortensen 
tilsendt fra Amerika og »plantede« den i åen, der forbinder Farum Sø 
med Furesøen. Han pralede selv af det overfor os elever på Jonstrup 
Seminarium. Og siden har den haft en sørgelig udbredelse her i landet, 
hvor åer, søer, damme og kær »forpestes« af den. Udbyttet på disse 
fisketure var sædvanligvis ringe: små aborrer og skaller, flirer, en enkelt 
brasen, gedde eller ål. Desuden fiskede vi i en del »mosehullcr« og 
damme.

Virum Mose
Fiskestænger og ketsjere bindes sammen i et bundt. I en blikspand er en 
dåse orme og et par flasker »skillingsøl«. I en taske nogle pakker mad. 
Og så traver far, Vilhelm, fætter Christian og jeg den lange vej gennem 
Sorgenfri ad Kongevejen til Virum Mose, en stor dam, der var belig-
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gende, hvor nu Skovriderkvarteret syd for Geels Skov er. Så snart vi 
har fanget et par aborrer lægges krebsesnørerne ud. Far fisker efter 
gedder ud for nogle rør. Der er bid. Gedden pisker vandet til skum. Vi 
drenge følger med spænding fangsten. Far forsøger at få halet fyren i 
land op over rørene. Vi ser tampen i vandskorpen. Den slår et vældigt 
slag og er væk. Ved solnedgang tæller vi fangsten og et lignende antal 
store krebs. Den følgende nat er hvilen og søvnen herlig.

Fuglevad Rørskov
Vækkeuret larmer kl. 31/?. Så ud af fjerene. Fiskegrejerne har vi ordnet 
aftenen forud, og så vandrer vi Vilhelm, fætter Christian og jeg ud til 
Fuglcvad Rørmose. Fiskene bider bedst ved solopgang og solnedgang. I 
Fuglevad Krat tager vi sko og strømper af. De gemmes under nogle 
buske. Benklæderne smøges op til skrævet. Og så vader vi gennem en 
rand af mudder ud til rørskoven, der ligger i en dis. Vi søger at træde på 
planter for ikke at synke for dybt i mudderet. Fiskestængerne er 
støttestave. Vandet er koldt som is. Vi når ud til rørskoven og har nu fast 
bund - rørrødderne - under vore fødder. Ude ved strømmen føles åens 
vand lunkent. Der tales ikke. Fødderne bevæges uden piasken. Det 
gælder om ikke at forskrække fiskene. Jeg forsøger ud for nogle blade. 
Flådet går langsomt under vandet. Det er en brasen. Jeg haler til. Jeg får 
kalorius op over bladene. Der går den af og ligger nu som død oven på 
bladene. Solstrålerne spiller i dens guldskæl. Den vejer sikkert over et 
kilo. Jeg træder et skridt frem og står i vand til bæltestedet. Da vågner 
fyren fra bedøvelsen og forsvinder. Jeg vader hen til en elletrontc, 
trækker benklæderne af, vrider dem og hænger dem til tørre. Og så 
fortsættes fiskeriet. Det er op på formiddagen. Solen brænder hedt. 
Strømmen glider forbi. Intet bid. Vi vader i land. Et par rundtenom
mer rugbrød og en skive spegeskinke sættes til livs. Fiskene trækkes på 
en gaffeldelt pilegren. Vi tager os et forfriskende bad i åen og traver 
hjem med vor fangst.
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Leg med piger
En dreng med respekt for sig selv legede ikke med »tøse«. I skolen og på 
legepladsen holdtes piger og drenge adskilt. I mit sidste skoleår 1887 
flyttede arbejdsinspektør Jensen med frue, to sønner, Valdemar på 20 
år, Oskar på 14 år, to døtre, Astrid på 12-13 år, Flarriet på 11 samt 
»Onkel Hougaard« ind i »Villa Rosa«, der lå lige over for skolen for at 
tilbringe sommeren på landet. Børnene manglede en makker til kroket, 
og så blev jeg indbudt for at udfylde den ledige plads. Jeg blev Astrids 
partner. Familien boede i en stor og meget elegant lejlighed i Industri
bygningen i København. Forholdet og tonen mellem familiemedlem
merne var hjertelig og kærlig. Jeg blev adopteret som en af deres, 
tilbragte al min fritid i deres selskab. Vi spillede kroket og legede. Om 
aftenen musicerede Jensen og hans to sønner på klaver, violin og cello. I 
løvhytten uden for havedøren sad jeg mellem mine to legesøstre og 
lyttede. - En lys og lykkelig sommer. Og da de flyttede tilbage til byen 
savnede jeg mine legekammerater, ikke mindst min partner.

Undervisning i engelsk
Den påfølgende vinter fik jeg sammen med to af mine skolekammerater 
undervisning i engelsk af translatør Lorentzen, som boede i vor nabo
ejendom. Jeg fandt det interessant og meget fornøjeligt. Lorentzen var 
meget glad for mig og tilbød min far at undervise mig gratis, hvis jeg 
ville fortsætte. Far afslog tilbudet, rimeligvis fordi jeg skulle forberede 
mig til min livsgerning.

Konfirmationen
Jeg blev konfirmeret i året 1888. I skolen var stor kommensammen. Det 
var jo den sidste håbefulde pode af flokken, der løb af stabelen. Det var 
vel nok mærkeligt at være festens midtpunkt. Jeg sad midt for festbor
det mellem far og mor. Foran mig tronede en stor kransekage med en 
konfirmand i toppen. Der blev holdt taler og sunget en sang, hvori 
udtaltes håbet om, at jeg måtte blive en dygtig skolemester.

Min lyst stod til gartneriet, men far fandt, at det var en dårlig levevej. 
To af mine brødre, der var gartnere, var rejst til udlandet, og fars
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drenge var ikke en eksportvare. Og nu var det jo fastslået, at jeg skulle 
være lærer.

Dagen efter konfirmationen optrådte jeg med lang pibe. Den var vel 
af spinkle dimensioner og blev hurtigt sur, fik forstoppelse og snorkede 
fælt. Den smagte endnu værre. Men hvad døjer man ikke for at være et 
rigtigt mandfolk. Naboens kone spurgte mig, hvorledes det var atvære 
et rigtigt menneske. Som om jeg ikke havde været menneske før. Nej, 
nu var jeg mandfolk.

Forberedelse til seminariet
Far underviste mig i religion altså bibelhistorie og dogmatik. Bibelhi
storien kendte jeg fra fars fortællen i skolen. 1 dogmatik fik jeg en stor 
håndbog for lærere på 4-500 sider. Den skulle jeg jo nok blive klog af. 
Andenlærer Andersen ved Lyngby Skole underviste mig i dansk, 
regning og historie. I lan var en meget dygtig mand og gav mig en god 
og grundig undervisning. I lan døde af tuberkler, mens jeg var på 
seminariet. Musikundervisning modtog jeg afspillelærer og komponist 
Brokdorf, der boede ved Dosseringen i København. En gang om ugen 
tog jeg til København. Det var just ikke yndefulde toner, jeg lokkede 
frem på min violin. - Min musiklærer på seminariet spurgte mig, hvor 
jeg havde fået det instrument fra. Jeg fortalte ham, at min svoger lærer 
Nielsen, Stavnsholt, havde lavet den. »Uha!« sagde han, »hvor er det 
synd, at De skal spille på den.« - Jeg ser endnu min spillelærer Brokdorf 
stå lænet med ryggen til klaveret, mens jeg forsøger mig med Kuhlaus 
sonater. Ilan er slank, grå og mager. Øjnene er halvt tillukkede. I lan 
lever i tonerne; han kender hver eneste. I venstre hånd holder han sin 
høje silkehat, som han varsomt stryger med den højre. Jeg griber fejl. 
Da ryger hånden pludselig den modsatte vej, og hatten rejser børster 
som et pindsvin.

Jeg har i lommepenge fået 10 øre af far. I en kælder lige over for den 
gamle Klampenborg Station fortærer jeg min madpakke. Dertil nyder 
jeg en kop kaffe til 10 øre, og den er god, den er både opvarmet og har 
kogt.

7



Valdemar Georg Skjoldager

[Efter sin lærereksamen fra Jonstrup Seminarium fik forfatteren ansæt
telse for et år i Mariager. Derefter blev han vikar for sin fætter i Brede 
Fabriksskole, herfra fortæller han følgende]:

Bredes Skole
Min fætters familie på Brede fik skarlagensfeber, og jeg blev i den 
anledning vikar ved skolen. Denne ejedes af fabrikken og hed derfor 
Bredes Skole og ikke Brede Skole. Børnene måtte hveranden dag hjælpe 
til med arbejdet på fabrikken. De var delt i to hold A og B. B-holdet var 
børn af dc faste arbejdere. De var flinke og velopdragne. A-holdet var 
børn af tilfældig tilrejsende. Blandt dem var flere meget uheldige 
individer. De syntes ikke om at lyde den unge lærer, som jo kun var en 
stor dreng. Nå, så fik de værste nogle klaps. Det faldt jo ikke i deres, ej 
heller deres forældres smag. Jeg modtog trusselsbreve, og da de var 
uden virkning, gik en vred mor til præsten i Lyngby pastor Holger 
Rørdam. Han skrev så et brev til far, at sønnen måtte sørge for, at der 
ikke kom klager. Jeg gik sporenstregs til præsten og spurgte ham, hvad 
meningen var med skrivelsen. Ja, det måtte jeg jo kunne læse mig til. Jeg 
svarede, at jeg fordrede disciplin i skolen, og hvis det ikke passede 
skolekommissionen, måtte den se sig om efter en anden vikar. Vi skiltes 
uden at blive enige.

Om aftenen kom moderen med fyren. »Nå Heinrich, vil du så bede 
din lærer om forladelse! «Jeg sagde et par ord til knægten, at jeg håbede, 
at han for fremtiden var en artig og god dreng. »Ja, og så skulle jeg bede 
om en attest; thi ellers får vi afsked fra fabrikken. Det sagde direktør 
Daverkosen.« Nå, der slap den ud. Siden den dag var skoleforholdene 
på Brede en sand idyl.

Tilfældet var typisk. Der sidder præsten fordybet i sine studier. - 
LI. Rørdam var en berømt kirkehistoriker. Hans billede hænger på 
Frederiksborg Slot blandt Danmarks berømte lærde mænd. - Så 
kommer en vred mor med en klage. Han bliver forstyrret i sine studier. 
Han bliver ærgerlig. Flan gider ikke at undersøge sagen, ikke at høre 
modparten. »Ja, ja, min gode kone nu skal jeg nok tale med læreren.« 
Det er jo Valdemar, som altid stod beskeden på måtten og drejede huen, 
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når han skulle hente salmenumrene til sin far. Intet under, at han bliver 
højst forbavset over min bestemte optræden.

Det var den slags behandling, der fik lærerstanden til at bede sig 
fritaget for præstens tilsyn og myndighed; tilmed da disse ikke havde 
mindste forstand på skolens forhold eller dens gerning. Man kunne jo 
lige så godt sætte skomagere til at være præsternes tilsyn og øverste 
myndighed.

[Valdemar Georg Skjoldager blev 1894 andenlærer i Kraghave på 
Falster, 1896 andenlærer ved Gilleleje Skole og organist ved kirken dér. 
Endelig år 1900 blev han enelærer i Esrom, hvor han lod sig pensionere 
Í939 og døde 1944.]

Noter
1 V. Fraas (»Skoleforhold i Lyngby-Taarbæk Kommune gennem tiderne«, 

1928) meddeler om ham: Nis Nielsen Skjoldager blev dimitteret fra Jonstrup 
Seminarium 1809, ansat ved Nymølle Skole 1811, 1812 ved Brede Skole, 
hvor han var lærer til 1851. Flan var den første, der antog navnet »Schjold- 
ager« eller »Schjoldaggcr« efter fødebyen i Slesvig. Senere medlemmer af 
slægten fordanskede efterhånden navnet til »Skjoldager«.

2 Forfatterens bedstefar havde i alt fem børn, men her nævnes kun den ældste 
søn og dennes fjorten børn, da disse i særlig grad skildres i erindringerne.

3 Lvngby Glasværk (oprettet 1872-73) lå på den nuværende Baune Allé. 
»Tyskerne« var glasmagere fortrinsvis hentet til Lvngbv fra Kastrup Glas
værk.

4 Vilhelm Beck (1829-1901), grundlægger og leder af Kirkelig Forening for den 
Indre Mission i Danmark i 40 år.

5 Der er her sikkert tale om Jonas Halberg (1756-1800) beendreiermester på 
Raadvad. Han var født i Sverige, døde i Raadvad og er begravet på Lyngby 
Kirkegård.

6 Forfatterens mor Emma Emilie Halberg (1831-1908) var tredic barn i 
søskendeflokken.

7 Ane Marie (1804-1889), datter af blikkenslagermester Mathiasen, Raadvad.
8 Bogen blev skænket Valdemar Georg Skjoldager den 27. april 1883 af 

Lyngby Skolekommission.
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ARBEJDERNES BYGGEFORENING 
»FREM« I LYNGBY

Den 24. januar 1979 kunne bebyggelsen »Frem« i Lyngby fejre 80 års 
jubilæum. Dette blev anledningen til, at By historisk Samling iværksat
te en undersøgelse af, hvordan bebyggelsen »Frem« var opstået og 
havde udviklet sig. Resultaterne af denne undersøgelse meddeles i 
nedenstående fremstilling, hvis grundlagsmateriale nu findes i Byhisto
risk Samling. En stor del af dette materiale har kun kunnet tilvejebrin
ges med aktiv bistand fra nuværende og tidligere beboere i »Frem«, og 
forfatteren vil gerne hermed takke for den udviste imødekommenhed 
og hjælpsomhed.

Det første spørgsmål, der rejser sig, er naturligvis: Hvad er egentlig 
»Frem«? De fleste ved, at »Frem« er en vej i det centrale Lyngby, som 
udgår fra Håbets Allé og strækker sig et lille stykke mod nord med fem 
stikveje, hvoraf den nordøstligste fortsætter mod øst i Birkholmsvej. 
Foruden at være en vej er »Frem« imidlertid også navnet på den 
bebyggelse, der ligger omkring vejen (husnumrene Frem 1A-50), og på 
en forening bestående af de mennesker, der bor i bebyggelsen. Denne 
forening er stiftet 1899 som en byggeforening (jfr. denne artikels 
overskrift), der har ladet husene opføre til sine medlemmer, og derfor 
har både foreningen og bebyggelsen kunnet holde 80 års jubilæum i 
1979.

Hvordan gik det så til, at denne bebyggelse blev opført? For at kunne 
svare på dette spørgsmål må man først se nærmere på det samfund, 
hvori byggeforeningen »Frem« opstod.
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Baggrunden
I 1890’erne kom industrialiseringen for alvor til Lyngby. 1 forvejen 
fandtes der en del håndværk, og langs Mølleåen lå en række store og 
gamle industrier; men i selve Lyngby, som var kommunens (sognets) 
hovedby, og som i 1863 havde fået jernbaneforbindelse med Køben
havn og Hillerød-Helsingør, fandtes der omkring 1890 af industri kun 
C. A. Bentzens Jernstøberi (etableret 1854) °g M. Pritzels Maskinfa
brik (oprettet ca. 1845 som C. Becks Maskinbyggeri). Lyngby Glas
værk var på dette tidspunkt nedlagt efter at have eksisteret i perioden 
1872-83. Det, der markerede industriens egentlige indtog i Lyngby, 
var tilflytningen 1891 af J. L. Binders Klæde-, Uldvare- og Tæppefa
brik (oprettet 1883, 36 beskæftigede i 1901), Dansk Gardin og Tekstil 
Fabrik (oprettet 1892, 250 beskæftigede i 1901) og Lyngby Sukkerraffi
naderi (oprettet 1895, ca- 100 beskæftigede i 1901).1 Denne forøgelse af 
antallet af arbejdspladser medførte en stor tilflytning til Lyngby. I 
perioden 1890-1901 steg indbyggertallet i Lyngby fra 2556 til 3701 (i 
hele kommunen fra 5416 til 7734), en stigning på næsten 50%? Denne 
situation medførte naturligvis knaphed på boliger i Lyngby i løbet af 
1890’erne. I den gamle bydel nordøst for kirken, Bondebyen, medførte 
befolkningsforøgelsen en urimeligt tæt sammenstuvning af mennesker i 
ganske uegnede, tidligere landbygninger som Bleggaarden og »Gemyt
ligheden«.

I resten af landet kunne man iagttage en tilsvarende udvikling, selv 
om den indtraf på forskellige tidspunkter: En tilstrømning til de større 
industribyer og et stigende pres på den eksisterende boligmasse i disse 
byer. I København, hvor den kraftigste tilvandring skete i 1870’erne og 
1880’erne, havde man tidligere forsøgt at afhjælpe boligmangelen og 
den lave boligstandard som følge af den store tilvandring ved opførelse 
af arbejderboliger - dels filantropiske byggerier (Lægeforeningens 
Boliger 1853-81, De Classenske Boliger 1880), dels kooperative bygge
rier (Arbejdernes Byggeforening 1865ff.). Desuden fandtes, som en 
tredje hovedtype af arbejderboliger, virksomhedsejede byggerier (de 
såkaldte fabriksboliger). Talmæssigt var disse byggerier imidlertid af 
forsvindende betydning i forhold til det private udlejningsbyggeri.3
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Samtidig med, at der var behov for nyt byggeri, gjorde imidlertid 
også andre udviklingstendenser sig gældende. Arbejdernes realløn var 
stigende gennem 1890’erne, således at der var økonomiske muligheder 
for at skaffe sig bedre boligforhold end tidligere, og forskellige ideologi
ske påvirkninger kunne spores på boligområdet (specielt den begynden
de engelsk/tyskc haveboligbevægelse og den kooperative bevægelse). 
Samtidig virkede også de positive erfaringer, der allerede var gjort med 
de ovenfor nævnte filantropiske og kooperative by ggerier, befordrende 
for tanker om en anden boligform end lejekasernerne.

I denne situation vedtoges 29. marts 1887 en »Lov om Laan til 
Ombygning af overbebyggede og usunde Bydele i Kjøbenhavn eller 
Købstæderne og Opførelse af Arbejderboliger.« De lånemuligheder, 
som denne lov gav, blev ikke fuldt udnyttet i den 10-årige gyldigheds- 
periode, og da de socialdemokratiske medlemmer af Folketinget i 1897 
stillede forslag om at forlænge loven i yderligere 10 år, opstod der en 
længere diskussion om nødvendigheden heraf. Imidlertid blev loven 
forlænget (vedtaget 26. februar 1898) med gyldighed til udgangen af 
1907. Denne gang viste det sig, at de til formålet afsatte pengemidler 
langtfra var tilstrækkelige til at dække lånebehovet, og loven blev derfor 
fornyet allerede i 1904 og flere gange siden.4

De statslån, som 1898-loven stillede i udsigt, blev givet til 4% p. a., 
hvoraf de 3 % var rente og 1 % afdrag, medens renten for private lån 
svingede omkring 4,3% p.a. foruden afdrag? I den periode, hvor 
1898-loven var i kraft, begyndte mindst 17 byggeforeninger deres 
virksomhed i København og omegn;6 men heraf opnåede kun 7 det 
ønskede statslån. De øvrige måtte klare sig ved private lån, og blandt 
disse var Arbejdernes Byggeforening »Frem« i Lyngby, som skal 
behandles i det følgende.

Ideen om at danne en byggeforening var ikke ny i Lyngby. Inden for 
den i 1866 stiftede Lyngby Arbejderforening (den senere Lyngby- 
Taarbæk Sygekasse) havde man i 1875 oprettet en byggekasse, hvori 
foreningens medlemmer kunne indmelde sig. Det var tanken, at der 
efterhånden skulle bygges og udloddes 100 »sunde og billige Arbejder
boliger« efter samme princip som i den københavnske Arbejdernes 

22



Arbejdernes Byggeforening »Frem« i Lyngby

Luft fotografi af »Frem« i si iltningen af 1920'rne. Nederst i billedet Gyldendalsvej, øverst 
Lyngby-NærumJernbane. Esther Malmgreen, Frem

Byggeforening fra 1865.7 Forhåndsinteressen for projektet var stor, og 
det første hus blev bygget for frivillige bidrag udefra; men i praksis 
kunne lodderne ikke afsættes, og foreningen måtte opgive projektet og 
overtage huset til udlejning.8 Der er tale om matr. nr. 9c af Lyngby, nu 
Toftegærdet 14.

I 1897 stiftedes »Selskabet Arbejdernes Forsamlings- og Forenings
bygning i Lyngbykredsen«, og der købtes en byggegrund. Selskabets 
kasserer var tømrer Chr. Christiansen, der senere blev »Frem«s for
mand. Der blev imidlertid ikke bygget noget forsamlingshus, og 
medlemmerne fik deres indskudte penge tilbage. I 1899 forsøgte man 
igen med »Arbejdernes Byggeforening for en korsamlingsbygning i 
Lyngby«, men atter uden held.9

Disse oplysninger godtgør, at man på forhånd havde gjort sig tanker 
om en byggeforening i Lyngby, og kan muligvis være en del af
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forklaringen på, at bestyrelsen i »Frem« allerede et par dage efter 
oprettelsen var i fuld gang med de praktiske foranstaltninger omkring 
opførelsen af husene.10

Oprettelsen
Arbejdernes Byggeforening »Frem« blev oprettet den 24. januar og 
holdt sin stiftende generalforsamling den 29. januar 1899.11 Til den 
første bestyrelse valgtes tømrer Chr. Christiansen (formand), arbejds
mand Anders Kai (næstformand), tømrer Hans P.Jensen (kasserer) 
samt vævemester Jørgen Vilhelm Hansen og snedker Peter Svendsen 
(repræsentanter). Flertil kom spindemester Carl F. Johnsen (supple
ant).12

Det politiske standpunkt hos de 4 af disse 6 mænd, der tegnede 
foreningen ved dens start, kendes ikke. Men formanden (Chr. Christi
ansen) var socialdemokrat (socialdemokratisk medlem af Lyngby Sog
neråd 1901-13), og også næstformanden (Anders Kai) var kendt som 
socialist og medarbejder ved Social-Demokraten.13 I Ivis man tør vur
dere foreningens politiske holdning alene ud fra formandens og næst
formandens, må man altså betragte den som et socialdemokratisk 
initiativ. Karakteristisk er overskriften i den takkeskrivelse, som Chr. 
Christiansen den 24. februar 1899 sendte til formanden for byggefore
ningen »Enigheden« i Brønshøj: »Ærede Partifælle!«14 Heroverfor 
stod det konservativt dominerede Lyngby Sogneråd med »Sognekon
gen« proprietær Emil Piper i spidsen. Sognerådet viste sig dog at være 
meget venligt stemt over for byggeforeningen, hvilket skal ses på 
baggrund af, at der i dette tilfælde ikke var tale om en tilflytning af 
uønskede socialdemokratiske stemmer. Denne situation opstod flere 
andre steder, f.eks. med byggeforeningen »Fremtiden« i Rødovre;1:1 
men i Lyngby boede i hvert fald de 40 og sandsynligvis de 45 af 
»Frem«s 48 medlemmer i forvejen i kommunen,16 og deres indflytning 
i »Frem«, som sognerådet ikke havde økonomiske forpligtelser overfor, 
kunne kun hjælpe på den betrængte boligsituation i Lyngby og måske 
samtidig gøre de nye husejere mere tilfredse med det bestående politi
ske system.
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Vedtægter
Byggeforeningen »Frem«s vedtægter har sandsynligvis aldrig været 
trykt og kendes nu kun i uddrag. § i (formålsparagraffen) lød således: 
»Foreningens Formaal er at lade opføre et Flus til hvert Medlem på den 
af Foreningen købte Grund samt at virke for den prompte Opfyldelse af 
de Medlemmerne paahvilende solidariske Forpligtelser i Anledning af 
Byggeforetagendet, saaledes at der saavidt muligt ikke paaføres Med
lemmerne noget Tab paa Grund af de nævnte dem paahvilende solidari
ske Forpl(igtelser).. .«17

Fndnu nogle få paragraffer kendes,18 og de er tilstrækkelige til at 
godtgøre, at der i virkeligheden er tale om byggeforeningen »Godt- 
haab«s vedtægter, som »Frem« helt eller delvis har overtaget.19

Hensigten for de enkelte medlemmer var at komme til at eje et hus, 
og når man sluttede sig sammen i en forening, var det dels for at kunne 
dele udgifterne til sagfører og håndværkere m.fl., dels for at kunne 
spare arkitekthonorar ved at bygge ens huse og dels for at opnå billigere 
lån, idet den solidariske forpligtelse blandt medlemmerne til at betale 
gælden gav långiveren større sikkerhed for lånets afbetaling. Hertil kom 
den moralske støtte af at stå sammen i en forening. Men der var ikke 
som i det senere sociale boligbyggeri tale om, at foreningen til stadighed 
skulle eje husene og medlemmerne være lejere. Foreningens opgaver 
var at opføre husene og derefter regulere afbetalingen. Når dette var 
sket og den solidariske forpligtelse hævet, skulle foreningen ophæves.

I byggeforeningen »Godthaab« havde man først tænkt sig, at med
lemmerne allerede fra begyndelsen, når husene var opført, skulle have 
skøde på deres huse; men som betingelse for at yde statslån forlangte 
Finansministeriet, at byggeforeningen skulle stå som ejer af husene, 
indtil statslånet var afbetalt.20 »Godthaab«s vedtægter kom derfor i 
stedet til at indeholde en passus (§ 5) om, at foreningen skulle udstede en 
deklaration til de enkelte medlemmer om, at de havde ret til at få skøde 
på deres hus og grund, når de fælles forpligtelser var opfyldt - der var 
altså i virkeligheden tale om foreløbige skøder.

I »Frem« holdt man til at begynde med begge muligheder åbne;21 
men da det viste sig, at byggeforeningen ikke fik statslån, og at man ikke
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»Frem« ca. 1920. Til venstre gavlen af nr. 7, til højre nr. 51. Byhistorisk Samling

behøvede at tage hensyn til Finansministeriets krav, valgte man at give 
de enkelte medlemmer skøder på husene fra begyndelsen. Det, der 
bandt medlemmerne sammen i foreningen, var herefter kun den solida
riske betalingsforpligtelse.22

Financiering og økonomiske forhold
Byggeforeningens egentlige indtægter bestod i medlemskontingentet, 
der til at begynde med var 1 kr. om ugen, men som hurtigt blev sat op til 
2 kr. om ugen.23

Den 13.februar 1899 blev der skrevet kontrakt mellem »Frem« og 
ejerne af gården »Ulrikkenborg« lige vest for Lyngby, proprietær 
Georg Jensen (senere navneforandring til Lehwald) og hans bror 
kaptajn, kammerjunker Vilhelm Lehwald, om køb af en grund af matr. 
nr. 2n af Lyngby By og Sogn, senere benævnt matr. nr. 2ar-2cq. 
Grunden omfattede 60.000 kvadratalen og kostede 50 øre pr. kvadrata- 
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len (d.v.s. 23.640m2 til en pris af 1,27 kr. pr. m2). Sælgerne skulle 
anlægge veje (1 hovedvej og 5 stikveje) samt kloakere og betale halvdelen 
af udgifterne ved grundens udstykning i 50 parceller. Sælgerne skulle 
give særskilt skøde på hver af de 50 parceller (jfr. ovenfor); men 
foreningens lån skulle optages i alle 50 parceller under ét og med 
solidarisk hæftelse.24

Ved licitationen gik opførelsen af husene til tømrermester Niels 
Olsen i Lyngby, der havde afgivet et tilbud på 172.625 kr.23 Murerme
ster Oscar Køhier i København, der var hovedentreprenør for bygge
foreningen »Enigheden«, havde givet et tilbud, der var 2000 kr. lavere; 
men da forskellen ikke var større, valgte man af hensyn til beskæftigel
sen det lokale tilbud.26 Dette forekommer ganske naturligt, og man kan 
næppe udlede noget af, at »Frem«s formand samt endnu et medlem af 
foreningen i 1901 nævnes som ansat hos tømrermester Niels Olsen.2'

Byggeriet var i byggekontrakten mellem »Frem« og Niels Olsen 
(dateret 15. april 1899) beregnet til at være afsluttet inden 15. september 
1899;28 men den store lock-out, der varede fra 21. maj til forliget 
5. september, medførte så store forsinkelser, at skønt de første huse blev 
færdige i oktober 1899, kunne de sidste ikke afsluttes førend i somme
ren 1900.29

Da de første huse var under tag, optog foreningen byggelån til 
dækning af entreprenørens udgifter. Lånet blev optaget 6. oktober 1899 
i Kjøbenhavns Grundejerbank og lød på 45.000 kr. Det blev 2. april 
1900 udvidet med 12.000 kr., og begge lånene blev tilbagebetalt 
22. april 1901, da den endelige prioritering af husene havde fundet 
sted.30

Midt på sommeren 1900 var byggeriet afsluttet og beboerne flyttet 
ind. På dette tidspunkt var medlemstallet faldet fra 50 til 48 medlem
mer, og det sidste dobbelthus i »Frem« (nr. 49-50, matr. nr. 2bi-2bn), 
var indrettet som »Forbrugsforeningen for Lyngby og Omegn« (senere 
DB Kvickly, Lyngby Hovedgade 60).31 Det var ikke ualmindeligt i 
datidens byggeforeninger, at man opførte et foreningsejet købmands
hus, undertiden med et helt andet udseende end beboelseshusene;32 
men i »Frem«, hvor der var tale om ændret indretning af et almindeligt
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dobbelthus, synes ønsket om selv at drive en brugsforening at være 
opstået senere, måske i forbindelse med to medlemmers udmeldelse.33

I efteråret 1900 blev husene vurderet med henblik på den endelige 
prioritering og optagelse af lån. Husene vurderedes som følger: De 
almindelige huse hver 6.000 kr. (brandforsikret for 5.300 kr.) og 
købmandshuset 13.200 kr. (forsikret for 11.600 kr.). Snedker N.Chr. 
Kofoeds hus, Frem 46 (matr. nr. 2bm) blev dog vurderet til 6.500 kr. 
(forsikret for 6.000 kr.), tilsyneladende p. gr. af et tilbygget værksted.34

Det var forudset, at der skulle optages et 1. og et 2. prioritetslån i 
bebyggelsen, og at gælden til de tidligere ejere af grunden skulle blive 
stående som 3.prioritet; men i praksis blev der tale om 5 prioriteter:

1. prioritetslån optaget 3. februar 1901 i Landmandsbanken til 5V2 % 
p. a. (5 % rente og Vi % afdrag) af de enkelte medlemmer af »Frem« og 
uden solidarisk hæftelse. Lånet lød på 2.400 kr. til hvert medlem, dog 
2.500 kr. til N. Chr. Kofoed (jfr. ovenfor) og 5.000 kr. til »Frem« (for 
købmandshuset), altså ialt 120.300 kr.33

2. prioritetslån optaget 3. februar 1901 i Hypotekforeningen for Laan 
mod secundær Prioritet i faste Ejendomme i Kjøbenhavn og Omegn. 
Dette lån, der lød på 39.700 kr. og forrentedes med 5^2% p. a. (5% 
rente og Vi % afdrag), var optaget af foreningen som helhed og med 
solidarisk hæftelse.36

3. prioritetslån optaget 21. november 1901 hos et antal private långi
vere, lydende på 54.000 til 5 % p. a. De 5 % var rente, og afbetalingen 
skulle ske ved udtrækning af obligationer for mindst 1.500 kr. om året. 
Medlemmerne hæftede ligeledes solidarisk for dette lån, der var optaget 
af foreningen og repræsenterede dennes restgæld til tømrermester 
Niels Olsen (30.875 kr.) og nogle underentreprenører (?), nemlig 
murermestrene Ludvig Jørgensen og L. A. Flenriksen, interessentska
bet Ole Andersen, Jens Larsen og Holm samt firmaet Aubertin &C0.37

4. prioritetslån optaget 27. januar 1901 hos Georg Jensen og Vilhelm 
Lehwald (de tidligere grundejere) af de enkelte medlemmer af »Frem«, 
hvert lydende på 570 kr. til 5 % p. a. De 5 % var rente, og gælden skulle 
afdrages i 38 halvårlige rater under solidarisk hæftelse.38
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5. prioritetslån optaget 27. januar 1901 hos »Frem« af de enkelte 
medlemmer, hvert lydende på 200 kr. til f/i% p.a.39

Prisen for grundene var 600 kr. for hver, og dette beløb ændredes 
ikke. Hvad husene angik, havde entreprenøren lovet at opføre dem for 
ialt 172.625 kr., d.v.s. 3.452,50 kr. for hvert; men i virkeligheden 
måtte foreningen tage lån for ialt 214.000 kr. (summen af 1., 2. og 
3. prioriteterne) for at kunne betale husene. I dette beløb indgik sand
synligvis også andet, som ikke oprindeligt var omfattet af entreprisen 
(f. eks. brøndene); men i hvert fald bliver der tale om en pris på 4.280 kr. 
pr. hus. Hertil kom grunden og udgifterne til foreningen, dels med
lemskontingentet, dels 5. prioriteten. 1 praksis regnede man i forenin
gen med, at hvert hus havde kostet ca. 5.000 kr. incl. grund m.m.4()

Afviklingen af gælden må have givet følgende årlige udgift pr.
medlem (beregnet for det første år)

i. prt.: 5l/2% af 2.400kr. = 132,00 kr.
2. prt.: 5 Vi % af 794 kr.1 = 43,67 kr.
3. prt.: 5 % af i .080 kr.2 = 54,00 kr.
do., afbetaling 30,00 kr.3
4. prt.: 5 % af 570 kr. = 28,50 kr.
do., afbetaling 30,00 kr.4

Ialt pr. medlem 318,17kr.

1): nemlig 39.700 kr. fordelt på 50 medlemmer. 2): nemlig 54.000 kr. 
fordelt på 50 medlemmer. 3): minimum 1.500 kr. p.a. for alle 50 
medlemmer. 4): 570 kr. for alle 38 afdrag.

Den samlede årlige rente- og afdragsbyrde var således 15.908,50 kr., og 
da dette beløb i praksis skulle betales ikke af 50, men kun af 48 
medlemmer, måtte hvert medlem årligt betale 331,43 kr.41 Det er 
rimeligt at antage, at 5. prioriteten, der kostede hvert af de 48 medlem-
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mer 11 kr. om året, netop havde fået denne størrelse, for at foreningens 
indtægter herfra sammen med medlemskontingentet og forpagtnings
summen for købmandshuset kunne give det nødvendige overskud til at 
betale renter og afdrag på købmandshuset.

Var husene dyre eller billige? Der foreligger endnu ikke undersøgel
ser af huslejeniveauet i Lyngby i ældre tid, og det er derfor ikke muligt 
at foretage nøjagtige sammenligninger af boligudgifterne. En beregnet 
sammenligning mellem boligudgifterne i »Frem« og det omgivende 
huslejeniveau skal dog forsøges; men det må understreges, at den er 
behæftet med meget store usikkerhedsmomenter og kun er vejledende. 
Udgangspunktet er, at den gennemsnitlige halvårlige husleje for en 
treværelses forhuslejlighed i Gentofte i 1911 var 151 kr.42 Den pågæl
dende lokalitet og boligkvalitet er valgt som nærmeste sammenlignings
grundlag til husene i »Frem«. Flvis denne husleje beregnes for 1901 
efter en rekonstrueret pristalstabel for perioden,43 bliver der tale om ca. 
285 kr. for hele året 1901, hvor beboerne i »Frem« skulle betale ca. 302 
kr. (foruden udgifterne til købmandshuset). Forskellen er efter denne 
beregning ikke stor, og den ville efterhånden udlignes (idet rente- og 
afdragsbyrden i »Frem« ville være faldende, medens huslejen steg); 
men i virkeligheden bør man nok snarere sammenligne boligudgifterne 
i »Frem« med huslejen i den typiske arbejderbolig, toværelseslejlighe
den. Huslejen i en sådan lejlighed ville efter de samme beregninger 
blive mellem 142 og 172 kr. om året i 1901.1 så fald har der kunnet være 
tale om, at arbejderne i »Frem« måtte betale det dobbelte af deres 
tidligere husleje for at komme til at bo under bedre forhold.

En sammenligning med andre byggeforeninger i København og 
omegn er foretaget nedenfor. Som følge af de enkelte byggeforeningers 
forskellige beliggenhed, grund- og husstørrelser, prioritetsforhold osv. 
kan tallene ikke umiddelbart indgå i en beregning; men der er i hvert 
fald ingen tvivl om, at »Frem« var en af de billigste af samtidens 
byggeforeninger at bo i, men samtidig også en af dem, der havde de 
mindste huse.
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Foreningens navn
Stif- Antal

Grund
pris

pr. m2

Grund
areal 
i nr

Beb. 
areal 
m2

Pris for 
hus samt 

grund

Måned
lig ud
gifter.tet huse

Enigheden, Brønshøj ......
Valby Arbejdernes Bygge-

1897 100 0,90+ 300 56 4.400 32

forening .......................... 1898 100 0,80 44° 75 1 i.000 64
Venners Hjem, Valby......
Valby og Omegns

1898 52 3 >90+ 315 5.000 25-30

Byggeforening ..............
Frederiksberg Arbejderes

1898 100 0,70 670 75 10.000 55-66

Byggeforening .............. 1898 97 3,20 320-360 62 i i.000 50

Godthaab, Sundby........... 1898 50 1,25 320
10.317

-13493
48-61

Kløverbladet, Valby ........ 1899 64 6,40+ 385 72 13.500 40
Fremad, Sundby............... 1899 100 1,70 240-300 60 5.5201 33
Gimle, Sundby ................. 1899 88 1,50 525 80 1 3.600
Belysningsfunktionærernes 3.300

Byggeforen., Gentofte2 >899 26 2,35 + 435 -6.100
Frem, Lyngby3 ................. '899 48 1,27 + 475 56 4.880 26

Taarnby Villaby ............... 1900 120 0,70 680
5-700

-7-700
Valhal, Sundby ................. 1901 76 2,50 400 80 10.000 66
Bien, Sundby..................... 1902 18 2,20 320 67 9.500 55-76
Broderskabet, Sundby.... 1902 48 1,50 600 65 8.300 55-^5
Fremtiden, Rødovre4 ...... 1902 5° 800
Selveje, Valby.................... 1903 50 5,10+ 320 80 6.960 32-40
Lvset, Valby....................... 1910 106 3J5 + 400 72 12.279 65-72
I Ijemmet, Valby............... 1910 149 3,30 400-800

Ved de med » + « mærkede priser for byggegrunde omfatter beløbet veje og kloakker 
anlagt af sælgeren; de øvrige priser er excl. veje og kloakering.
i: Tallet stammer fra Aug. E.Francke: Grundejerforeningen »Fremad« (1948) s.4.
2: Tallene stammer fra O. Schmidth og C. Trap: Danske Arbejderboliger (Architekten 

1901/02) s. 310.
3: Tallene stammer fra beregninger i nærværende fremstilling.
4: Tallene stammer fra »Rødovre 1901-1976« (1978) s. 181-202, 335-36.
Alle øvrige tal stammer fra Bramsnæs og Nielsen s. 150-62.
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Brønd

^Retirader

»Frem«. Til venstre oversigt over den op
rindeligt planlagte bebyggelse 1899, efter 
tegning i Lyngby-Taarbæk Kommunes ar
kiv, Byggesagsarkivet j. nr. 961. Fiord er 
opad.

Til højre udsnit af Teknisk Kort 1:2000 
(her nedfotograferet) udarbejdet af Lyngby- 
Taarbæk Kommune, blad y, revideret 
1978. De oprindelige 50 byggeforeningshuse 
fra 1899-1900 er skraveret.
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Bebyggelsen er principielt udformet i symmetriske klynger, således at 
de 25 dobbelthuse grupperer sig 5 og 5 omkring stikvejene. Denne 
stramme plan, som kendes fra en skitse fra 1899 (jfr. tegning), blev i 
praksis ændret, idet et hus blev flyttet og en af de blinde stikveje blev 
gjort til gennemkørselsvej (jfr. udsnit af kort). Selv om »Frem« på 
planen ses at være en strengt disponeret bebyggelse, og selv om de ens 
huse og den manglende bevoksning i begyndelsen må have understre
get dette, har på den anden side det skrånende terræn og det, at husene 
er drejet i forhold til hinanden, givet et varieret udseende. De irregulæ
re grunde, hvis form nærmest minder om stjerneudskiftninger fra de 
store landboreformers tid, skyldes antagelig forsøget på at gøre de 50 
parceller lige store.

Kun få planer over samtidige byggeforeninger er publiceret; men set 
ud fra selve bebyggelserne synes der i nogle tilfælde at være tale om 
symmetriske planer med lige husrækker, i andre om et bevidst stræben 
mod at ligne andre villakvarterer med forskelligartet udseende.

Husene er opført som dobbelthuse med fælles brandmur og indehol
der stueetage og tagetage samt kælder under køkkenet. De enkelte huse 
er opført i grundmur og har tegltag (røde falsteglsten) med forholdsvis 
ringe taghældning (350) og med en grundplan på 20 X 13 alen for et 
dobbelthus, d. v. s. 6,28 X 8,16 m for hver lejlighed. Højden til tagryg
gen er fra jorden 7,05 m, og et ofte anvendt mål er 1 V2 alen (95cm).

Husenes ydre er karakteriseret ved den lave taghældning og en 
klassisk strenghed i dimensioner og udsmykning, som ellers ikke er 
almindelig for byggeforeningshuse.44 Af udsmykning findes overhove
det kun de tre røde murstensbånd (hvert omfattende ét skifte) i den i 
øvrigt hvidkalkade facade samt de næsten usynlige buer over vinduer og 
døre.

Hver lejlighed indeholder i stueetagen to værelser (hhv. 4,26 X 3,56 
og 3,92 X 3,28m), køkken (4,26 X 2,26m) og entre (3,28 X 1,87m), og 
på første sal et værelse (4,39 X 3,92 m), kogeplads (2,77 x 1,91 m) og 
trapperum (4,79 X 1,91 m). Hertil kommer to store skunkrum på første 
sal samt viktualiekælderen under køkkenet (størrelse som dette). Lofts- 
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Frem 9-10, fotograferet 1912. Den udvendige brandkam og de røde murstensbånd ses tydeligt. 
Harry Jensen, Frem

højden er i stueetagen 2,64m og på første sal 2,48m. Til husene hørte 
desuden udendørs toiletter (retirader), der lige som husene var sam
menbygget to og to i skellet. Mellem hus og retirade fandtes brønden, 
der var gravet i skellet (en for hvert dobbelthus). I køkkenet var der 
oprindelig komfur, men gas blev indlagt allerede i9oo.4:> Husene Frem 
23-24 og 25 (men ikke 26) havde fuld kælder allerede fra opførelsen46, 
medens der i en del af de øvrige huse senere er udgravet kælderrum i 
tilslutning til viktualiekældcren.

Husene i »Frem« er opført efter tegningerne til byggeforeningen 
»Enighcden«s huse i Brønshøj (Brønshøjholms Allé, Risvangen og 
Enigheds Allé), tegnet af arkitekt Aage Langeland-Mathiesen.4/ 
»Frcm«s huse adskiller sig dog ved en del detaljer fra den oprindelige 
tegning.48 Således kan nævnes, at skorstenen i »Frem« er flyttet fra en 
af stuerne ud i entreen, at trappen til første sal er rettet ud til et lige 
forløb, at der er to små vinduer på første sal i gavlen i stedet for ét stort,
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Frem 10, detaljer af facaden mod gaden. 
Vinduerne er nye, men i stil med de oprinde
lige. Forf. fot. 1980.

Byhistorisk Samling

»Frem«,gavlen af nr. 41 med originale vinduer. I baggrunden Frem 49-50, der er en udvidelse af et 
almindeligt Frem-htis. Forf. fot. 1980. By historisk Samling
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at dør og vindue i køkkenet er placeret omvendt, at husene i »Frem« har 
tegltag, medens tagene på »Enigheden«s huse består af forskelligt 
farvede cementplader osv. De mest markante forskelle er, at der i 
»Frem« kun er ét værelse på første sal mod to i »Enigheden«, og at 
husene i »Frem« har udvendig kam på den fælles brandmur - begge 
dele som følge af krav fra Lyngby-Taarbæk Kommunes bygningsin
spektorat med grundlag i bygningsreglementet af 1899.49 Denne ud
vendige brandkam har en uheldig indvirkning på husenes iøvrigt gode 
proportioner, og bestyrelsen søgte ihærdigt at undgå den?0

Beboerne omkring 1900
Den oprindelige liste over medlemmer i »Frem« fra januar 1899 findes 
ikke længere; men i folketællingsskemaerne fra 1901 (nu i Rigsarkivet) 
har vi en kilde til, hvem der boede i »Frem« i januar 1901.

i.februar 1901 boede der i »Frem«s 50 huse (hushalvdele) 301 
mennesker fordelt på 53 husstande, idet der i 4 af de 49 hushalvdele 
(den sidste var byggeforeningens butik og kontor) boede to familier. 
Der boede således gennemsnitligt 6 personer i hver husstand, mini
mum 2 og maximum 12 personer. I de allerfleste tilfælde var der tale om 
ægtepar med børn, og der boede ialt 157 børn i »Frem«. I disse familier 
var forældrenes gennemsnitlige alder 37 år og børnenes 8 år, og der var 
gennemsnitligt 3 børn i hver familie, maximum 1 o. Ud over, at der i 4 af 
husene boede 2 familier, boede der i 22 huse slægtninge eller logerende, 
idet det var almindeligt, at husejeren skaffede sig en indtægt ved at 
udleje det store værelse på første sal. I to af husstandene holdtes 
tjenestepige.

Med hensyn til beboernes sociale status kan husfædrene (de egentlige 
medlemmer af byggeforeningen) med nogen usikkerhed opdeles såle
des: 2 mestre/selvstændige, 35 fabriksmestre/funktionærer/faglærte og 
16 ufaglærte. Selv med denne usikkerhed taget i betragtning er det 
tydeligt, at den traditionelle opfattelse af byggeforeningerne som domi
neret af den bedre stillede del af arbejderklassen bekræftes af forholde
ne i »Frem«. Derimod er de ufaglærte arbejdere dominerende blandt de 
logerende hos byggeforeningsmedlemmerne.
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Frem 49-50 set fra gården. Facadeinddelingen i stueetagen midt i billedet viser, at dette parti er det 
oprindelige Frem-hus. Forf. fot. 1979. B vhistorisk Samling
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Hvad angår beboernes erhverv, er arbejdspladsen i mange tilfælde 
ikke opgivet i den dertil hørende rubrik; men Dansk Tekstil og Gardin 
Fabrik ses at have beskæftiget mindst 26 af »Frem«s beboere. Tckstil- 
branchen beskæftigede ialt 41 af beboerne (hvis man sammentæller 
tallene fra både erhvervs- og arbejdsplads-rubrikken), hvoraf kun 3 
explicit nævnes som beskæftigede andetsteds end på Gardinfabrikken, 
som på denne tid var Lyngbys største arbejdsplads (jfr. indledningen). 
Blandt husfædrenc i »Frem« var der endvidere mange, der var beskæf
tiget i byggefagene (mindst 12 faglærte).

Som ovenfor nævnt boede hovedparten af »Frem«s beboere i for
vejen i Lyngby; men det bør tilføjes, at kun to af husfædrenc havde boet 
hele deres liv i Lyngby. Næsten alle de øvrige var først flyttet til 
Lyngby i 1880’erne og 1890’crne, jfr. nedenstående oversigt:

Ialt 53 husfædre, heraf

Antagelig altid boet i Lyngby: 2
1866: 1 1889: 3
1874: 1 1890: 4
1875: I 1891: 3
1878: I 1892: 2
1881: I 1893: 0
1882: I 1894: 2
1883: I 1895: 3
1884: 0 1896: 7
1885: I 1897: 3
1886: 3 1898: 4
1887: 0 1899: 3
1888: 0 1900: 6

Til belysning af det liv, der foregik i »Frem« omkring og kort efter 
århundredskiftet, er den eneste kilde de erindringer, der er meddelt af 
folk, som enten selv har oplevet tiden eller har hørt om den fra deres 
forældre?1

Det, der generelt fremgår af disse meddeleres udsagn, er f. eks.
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Retirade i haven til Frem 24. Plankeværket 
til venstre angiver skellet til nr. 23. Forf. 
fot. 1980. Byhistorisk Samling

rummenes møblering og brug i de enkelte huse, havernes anvendelse, 
børnenes lege og de fælles fester i »Frem«. Om de voksnes tilværelse og 
foreningslivet i byggeforeningen lader der sig nu ikke længere indsamle 
erindringsmateriale; men der er ikke noget, der tyder på væsentlige 
afvigelser fra et generelt billede af livet i en byggeforening eller i det 
hele taget et provinsbykvarter beboet af overvejende håndværkere og 
arbejdere. Lyngby var nok officielt en landkommune, og både omgivel
serne (Bleggårdens mose, hvor børnene legede, og markerne, hvor de 
tog kartofler op for bønderne) og den intensive dyrkning af køkkenha
verne var udtryk for, at landet i hvert fald var en håndgribelig realitet 
for beboerne; men i deres egen selvopfattelse boede de i en by: xVlan 
sagde »til gaden« og »til gården«, ikke »til vejen« og »til haven«. 
»Frem« var »gaden«, som oven i købet mundede ud i Lyngbys vigtigste 
trafikåre, Llovcdgaden.

Flusene var i begyndelsen af 1900-tallet sædvanligvis beboet af kun
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én familie, således at man opholdt sig i stueetagen om dagen og sov på 
i. sal om natten. Efterhånden blev det almindeligt at udleje den ene 
etage (dette gjaldt i flere tilfælde, når familiens forsørger faldt fra), og 
man indrettede derfor de små køkkener på i. sal, for enden af trappen 
op fra entreen.

Af de to stuer i stueetagen var stuen mod gaden den »fine stue«, der 
som regel kun anvendtes ved højtiderne (specielt jul/nytår) samt ved 
konfirmationer og ved finere besøg. Stuen brugtes desuden til anbrin
gelse af overnattende gæster. Denne stue var sædvanligvis møbleret 
med et rundt mahognibord på ét ben (i midten, på fod), 4 træstole med 
blødt sæde (gerne betrukket med plys), en stor sofa samt en kommode 
med spejl over (mellem de to vinduer). Også den høje kakkelovn, hvori 
der som regel kun fy redes ved de ovennævnte lejligheder, var fast 
inventar; men desuden kunne der være en lænestol, et rygebord, 
spytbakker osv. Opretholdelsen af en »fin stue«, der ikke anvendtes i 
den daglige tilværelse, men som man kunne se fra gaden, var til trods 
for de i forvejen ganske utilstrækkelige pladsforhold et generelt træk for 
samtidens arbejderboliger og forklares sædvanligvis som et udslag af 
beboernes ambitioner: Også de ville have råd til, som borgerskabet og 
bønderne, at have en stadsestue, en sal stående tom til brug ved særlige 
lejligheder.

Man opholdt sig, spiste, læste lektier og (hvis 1. sal var udlejet) sov i 
stuen mod gården, hvor man kunne udnytte varmen fra køkkenet. 
Denne stue var som regel møbleret med et stort spisebord (ofte til at 
trække ud og forsyne med ekstra plader), et antal træstole, et skab og en 
divan eller seng (som man også kunne sidde på). Desuden var der 
naturligvis kakkelovnen - en høj rund kakkelovn som den i den fine 
stue, men oftere i funktion. Ofte var der foruden skabet også en skænk, 
lige som der kunne være andre, mindre møbler.

På i. sal var der til at begynde med kun trappeafsatsen og ét stort 
rum, med ret store skunkrum på begge sider. I dette gavlværelse bestod 
møbleringen sædvanligvis af forældreparrets dobbeltseng, et klæde
skab, en lille kakkelovn (hvori der sjældent blev fyret) og et antal
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børnesenge. Når børnene blev større, måtte de sove ude på trappeafsat
sen eller eventuelt i skunkrummene.

I haverne kunne man iagttage en opdeling, der svarede til stuernes: Den 
del af haven, der vendte ud mod gaden, anvendtes som prydhave med 
blomster og græs, evt. også med flagstang og lysthus. Baghaven var 
derimod køkkenhave, hvor det meste af pladsen anvendtes til kartofler. 
Desuden dyrkedes her porrer, selleri og andre grøntsager, og mange 
havde frugttræer og -buske. Næsten alle i »Frem« holdt høns eller 
kaniner, som gik i bure i baghaven, og det var børnenes pligt at samle 
foder til kaninerne. En enkelt af meddelerne fortæller, at jorden i hans 
forældres baghave i den grad blev udnyttet, at man sparede plads til en 
hæk mellem de to hushalvdeles haver og i stedet anlagde en fælles sti 
her. Ud over, at man kunne dyrke sin baghave, var der også mulighed 
for at dyrke en kolonihave, hvilket flere benyttede sig af; men i det hele 
taget synes køkkenhavernes afgrøder og husdyrholdet at have udgjort et 
vigtigt tilskud til kosten i »Frem«.

Børnene havde tilsyneladende flere pligter dengang end nu; men der 
var alligevel rigelig tid til at lege.

Pigernes lege kender vi dårligst; men pigerne sjippede (»i timevis, 
tværs over vejen«), løb efter hinanden rundt om husene eller spillede 
bold. På Chr. Christiansens tømmerplads (hvor nu Jægergården ligger) 
var der gode legemuligheder, og her fandtes også en gynge.

Drengenes foretrukne legeplads var Bleggårdens mose umiddelbart 
nord for »Frem«. Mosen var dengang ret åben - og dyb - men groede 
efterhånden til og er nu bebygget. I mosen legede man røvere og 
soldater, fiskede eller løb på skøjter.

Drengene sloges meget, både for sjov indbyrdes og for alvor med 
drengene fra de andre bydele. I det første tilfælde var drengene opdelt i 
to grupper, »dem op ad gaden« og »dem ned ad gaden«. Grænsen 
mellem de to gruppers medlemmer gik midt i »Frem«, og slagsmålene 
foregik enten her eller i mosen. Der var ingen sociale eller andre

143



Jeppe Tønsberg

Tømrer Heinrich Lüthcke med familie i haven til Trem 22 ca. tyio. / baggrunden til venstre nr. 26 
og til højre nr. 27. Berthel Liithcke, frem.

forskelle mellem børnene i de to grupper - der var i det hele taget ikke 
mærkbare soeiale forskelle blandt »Frem«s beboere, i hvert fald efter de 
meddelte erindringer at dømme. De to grupper af drenge fra »Frem« 
stod sammen, når de sloges (for alvor og med kæppe) med andre drenge, 
enten det var drengene fra Hollandshuset (Lyngby Hovedgade 104) 
eller dem fra Bondebyen. Slagsmålene med »hollænderne« stod gerne i 
nærheden af Hollandshuset, vest for DSB’s bomme over Lyngby 
Hovedgade. Når drengene fra »Frem« var kommet over jernbanen, 
slog ledvogteren undertiden bommene ned, så de ikke kunne flygte 
tilbage. - Med drengene fra Bondebyen sloges man som regel nede i 
mosen, således at drengene fra Bondebyen kom over Fæstningskanalen 
for at slås.

Årsagen til dette fjendskab mellem drengene skal muligvis søges i, at 
»Frem« lå som en enklave lidt uden for den øvrige bebyggelse i byen og 
i det hele taget var noget for sig selv. Frem’erne blev i nogen grad anset 
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for at være velhavere, fordi de havde eget hus, og der var måske derfor 
også nogen misundelse hos de andre drenge over for drengene fra 
»Frem«.

I en grusgrav øst for Vedbækbanen legede børnene i »Frem« (både 
drenge og piger) undertiden cirkus, hvor de optrådte for hinanden, 
afskærmet fra omverdenen med ophængte sække og mod en entré på 2 
eller 5 øre. Blandt børnene var også den senere balletdanserinde Elna 
Lassen, der som barn boede i »Frem«.

Af fester i »Frem« huskes især fastelavnsfesterne. Fastelavns søndag 
var alle børnene i »Frem« klædt ud, og ud for nr. 10 og 49 (købmand 
Dahis butik) var der rejst to høje stolper, hvorimellem et tov var 
udspændt tværs over vejen. Her hang to tønder, én for de små og én for 
de store børn. Både børnene og de voksne gik rundt i et optog gennem 
hele »Frem« med en harmonika i spidsen. Derefter slog man katten af 
tønden, de to hold børn samtidigt. Når de store børns tønde var slået 
ned, blev der i stedet ophængt en lerkrukke med vand i, som ligeledes 
skulle slås ned. En gang, da en af meddelerne var klædt ud som neger 
(med rød- og hvidstribet tøj og sortsværtet ansigt), fik han krukkens 
indhold i hovedet, så sværten løb ned over tøjet. Alle de voksne i 
»Frem«, som jo var medlemmer af byggeforeningen, var med til at 
arrangere tøndeslagningen for børnene, og hele Lvngbv stimlede sam
men for at se den.

Tøndeslagningen foregik ved middagstid. Derefter fik børnene cho
kolade og boller i et baglokale til købmandsbutikken, hvorefter de gik 
ud at rasle. De voksne gik hver til sit uden at fejre dagen.

Set. Flans aften tændte man bål på den tomme grund mellem smed 
N. F. Suhrs hus (Frem 34) og Vedbækbanen. Alle børn og voksne var 
med, og man stod rundt om bålet og sang. Senere blev Frem 34A 
bygget på denne grund.

Der kunne også være Set. Hansbål i grusgraven på den anden side af 
Vedbækbanen. Børnene var i de sidste dage forinden travlt optaget af at 
samle materiale til bålet, og på selve aftenen sad beboerne oppe på 
kanten af grusgraven og så på bålet. Nogle spillede på harmonika, og 
man sang og hentede øl hos købmanden.
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Fastelavnsklccdte børn i »Frem« ca. 1914- I Ienning Nielsen, Freni.

Nytårsaften deltog både børn og voksne i de grovkornede nytårs
løjer: Havelåger i flagstængerne, et knippe halm i skorstenen (så røgen 
slog ned), væltede latrintønder og fyrværkeri (kinesere, bomber og 
raketter). Hen imod midnat samledes »Frem«s beboere i den nordlige 
ende af vejen og affyrede deres fyrværkeri i fællesskab.

Om de voksnes tilværelse i »Frem« kort efter bebyggelsens opførelse 
ved vi som sagt mindre, fordi de personer, der har kunnet give 
oplysninger om denne tid, dengang kun var børn. Så meget ved vi dog, 
at der blandt beboerne i »Frem« var et godt sammenhold (hvilket vel 
både var en forudsætning for, og en følge af den fælles økonomiske 
forpligtelse over for panthaverne i bebyggelsen). Man samledes gerne 
hos hinanden for selskabelighedens skyld, eller f. eks. for at arrangere 
de ovennævnte fastelavnsfester for børnene. Således skete det underti
den, at 4-5 af mændene søndag formiddag sad i haven hos murer Carl 
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Wohlfahrt og drak spidser, mens de fodrede hans røde hane med 
brødstumper dyppet i snapsen og morede sig over det berusede dyr.

Socialt var beboerne i »Frem« godt stillet, i hvert fald så længe 
forsørgerne havde fast arbejde. Det gav prestige at være selvejer, og 
byggeforeningen var (som tidligere nævnt) blevet oprettet, fordi med
lemmerne havde været utilfredse med deres daværende boligforhold. 
Mange af dem (det gælder bl.a. forældrene til en del af meddelerne) 
havde boet til leje forskellige steder i Bondebyen. At de kunne fly tte i 
byggeforening var i virkeligheden et udtryk for, at de havde bedre råd 
end deres kammerater, og selv om nogle hævder, at man i Lyngby 
foragteligt kaldte »Frem« en »arbcjderkoloni« eller ligefrem »Sibiri
en«, er der ingen tvivl om, at »Frem« var et anset sted at bo. En anden 
ting er, at »Frem« til at begynde med lå på en åben mark lidt uden for 
byen, og at man måske af denne grund så lidt skævt til bebyggelsen og 
dens beboere.

I virkeligheden lå »Frem« temmelig centralt i det omgivende sam
fund allerede dengang, selv om der var åbent land omkring den. Set i 
forhold til arbejdspladserne (de store fabrikker, hvor en stor del af 
»Frem«s beboere arbejdede) lå husene ganske vist dårligere end den 
oprindelige bykerne, Bondebyen, men transporttiden har dog været 
beskeden: Dels kunne man gå fra »Frem« til Gardinfabrikken og 
Binders Fabrik i den anden ende af Hovedgaden på 10 minutter, dels 
var cyklen på dette tidspunkt (1890’erne) blevet almindeligt udbredt.

Skulle man længere bort, end cykler og egne ben rakte, var der kun 
2-3 minutters gang til Lyngbv Station med forbindelse til København, 
Hillerød-Helsingør og Vedbæk. Men hovedparten af trafikken til og fra 
»Frem« foregik ad Lyngby Hovedgade: »Der var en strøm af menne
sker gennem Hovedgaden, når arbejderne kom til og fra Gardinfabrik
ken,« skriver en tidligere beboer i »Frem« i sit erindringsmanuskript?2

Den senere udvikling
Med udgangen af 1901 havde byggeforeningen opfyldt sit hovedfor
mål, at skaffe hvert medlem sit eget hus. Samtidig havde bebyggelsen 
fået sit færdige udseende, hvis ensartede præg dog gennem de siden
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»Frem« 7-8,9-1 o og 17- 180111kr. i(JS°> da bebyggelsen endnu havde sit oprindelige, ensartede præg.
Ly ngby-1 aa r bæ k Kom ni u ne

forløbne år delvis er forsvundet ved moderniseringer og ombygninger. 
1915-16 opførtes de udhuse, der findes bag gården ved næsten alle 
husene i »Frem«, 1921-22 indlagdes vand, og 1941-42 fik husene 
indendørs toiletter med vandskylning.'3

Byggeforeningens senere historie kan kun følges i meget store træk. 
Dens eget arkiv er ikke bevaret, og efter den tid, hvor den ophørte med 
at korrespondere med offentlige myndigheder, findes der heller ikke i 
disses arkiver kilder til dens virksomhed.

Af to meddeleres erindringer fremgår det,'4 at byggeforeningens 
kasserer i 1913 gik med kassen. Det blev anledningen (uden at det dog i 
sig selv var årsagen dertil) til, at foreningen for at rydde op i sin 
anstrengte økonomi gennemførte nogle vedtægtsændringer, således at 
bestyrelsen blev bemyndiget til at sælge husene. Man solgte derefter de 
huse, hvori der boede dårlige betalere (idet man antagelig havde 
formuleret vedtægtsændringerne således, at restance over en vis størrel- 
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se bemyndigede bestyrelsen til at sætte de pågældende ud af deres 
huse). Man tog ganske vist hensyn til gamle, veltjente medlemmer af 
byggeforeningen, men sørgede i øvrigt for at få de dårligste betalere sat 
ud. Husene solgtes derefter ret billigt, i nogle tilfælde til folk, der 
allerede boede til leje i »Frem« eller var medlemmer af byggeforeningen 
(og ønskede at købe sig ud), i andre tilfælde til folk udefra.

Det har ikke kunnet oplyses, hvorfor man besluttede sig til at opløse 
byggeforeningen i 1921. Set fra eftertidens synspunkt kan man pege på, 
at højkonjunkturen efter 1. Verdenskrig var vendt, og at det derfor ikke 
kunne betale sig at vente længere med at betale de gamle lån ud; men om 
samtiden var sig dette forhold bevidst, kan ikke bevises. I hvert fald 
opløstes Arbejdernes Byggeforening »Frem« i Lyngby i løbet af 1921, 
da de sidste medlemmer havde betalt sig fri af de oprindelige lån, og den 
solidariske hæftelse dermed var hævet. Derefter oprettedes 18. septem
ber 1921 den nuværende grundejerforening »Frem«.20

Sammenfatning
Byggeforeningen »Frem« skal ses i sammenhæng med industrisamfun
det Lyngby, ikke som en københavnsk udflytterkoloni. Bebyggelsen 
blev opført af arbejdere fra Lyngby, der i kraft af de forbedrede 
økonomiske forhold i løbet af 1890’erne og ansporet af mulighederne for 
at opnå et fordelagtigt statslån satte sig i gæld for at opnå bedre 
boligforhold. Dette opnåede de fleste af dem, medens nogle havde 
overbelastet deres økonomiske evne og måtte opgive. Samtidig medfør
te initiativet bag »Frem« også brugsforeningsbevægelsens indtog i 
Lyngby, og placeringen af bebyggelsen, der var begyndelsen til udbyg
ningen af det sydlige Lyngby, var medvirkende til, at byens centrum 
flyttedes fra det gamle torv i Bondebyen til det nye ved jernbanestatio
nen, afslutningsvis markeret ved Rådhusets opførelse her 1939-41. 
Den endelige afvejning af »Frem«s plads i historien om Lyngbys 
industrialisering - politisk, økonomisk og socialt - må imidlertid 
afvente flere analyser som den nærværende, ikke mindst en grundlæg
gende undersøgelse af løn- og prisniveauets udvikling i Lyngby
området.
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I en større sammenhæng kan resultaterne af nærværende undersøgel
se siges at være følgende: i ) At der i »Frem« er tale om en arkitekturhi
storisk værdifuld bebyggelse blandt byggcforeningsbevægelsens ellers 
ret brogede frembringelser, 2) At der i høj grad mangler en samlet 
fremstilling af de i skemaet ovenfor nævnte (og muligvis flere) byggefor
eningers historie, ikke blot på politiske, økonomiske og sociale områ
der, men også på byplan- og arkitekturhistoriske, samt 3) At det 
forhold, at »Frem« i Lyngby er bygget efter tegninger fra »Enigheden« 
i Brønshøj og har fungeret i overensstemmelse med vedtægterne fra 
»Godthaab« i Sundby samt modtaget juridisk bistand fra en køben
havnsk overretssagfører, der i forvejen var advokat for mindst tre andre 
byggeforeninger/6 tyder på et regionalt samkvem og samarbejde inden 
for byggeforeningsbevægelsen, som det kunne være interessant at 
undersøge.

Forkortelser
Bramsnæs og Nielsen: Bramsnæs, C.V., og S. Nielsen: Byggefore

ningsbevægelsens Udvikling i Hovedstaden. (Boligkommissionen af 
1918, Tillægs-Bilag til Betænkning II (1921) s. 141-72.

ByS: Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune 
Habitations: Schmidth, O., og C.Trap: Les habitations ouvrieres en

Danemark et principalement de Copenhaugue. Paris, 1900. 
KAA: Københavns Amts Avis 1899-1901.
KdFL: Licht, Kjeld de Fine: En arbejderkoloni på Frederiksberg. 1977. 
LAS: Landsarkivet for Sjælland m. m.
LD: Lyngby Dommerkontor.
L-TKA: Lyngby-Taarbæk Kommunes Arkiv. Korr. = korrespondan

cearkivet, Ref. = Lyngby Sogneråds forhandlingsprotokoller, Bygg. 
= byggesagsarkivet.

RA: Rigsarkivet.
SKPB: Skøde- og panteprotokoller for Københavns Amts Nordre Birk 

1898-1921. De egentlige skøde- og panteprotokoller findes på dom
merkontoret i Lyngby, ældre realregistre samt udslettelsesprotokol
ler i Landsarkivet for Sjælland.
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LAS, SKPB, udslettelsesprotokol II litra 294 (læst 24. april 1901). 
L-TKA, Bygg. j.nr. 961 (hovedsagen om »Frem«).
F. eks. »Enigheden« (Juel-Nielsen s. 21-22) og Frederiksberg Arbejderes 
Byggeforening (KdFL s. 53 og 71).
Således Habitations s. 49.
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LD, SKPB 3 0 litra 1451 (læst 24. april 1901); litra 3579 (læst 27. november 
1901). - Långiverne var iflg. sidstnævnte: Grosserer Andreas Rudolf 
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LD, SKPB 3 0 litra 3705-53 (læst 11. december 1901).
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Hans Hansens erindringer (ByS j.nr. 754).
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året. Dette tal, der er noget lavere end det beregnede, synes imidlertid at 
gælde for et tidspunkt i perioden ca. 1905-10.
Statistisk Tabelværk 5. række litra A nr. 11 (Bolig- og Huslejeforhold i 
Danmarks Købstæder i Aaret 1911) side 42.
Jørgen Peter Christensen: Lønudviklingen inden for dansk håndværk og 
industri 1870-1914 (1975) bind 1 side 227.
KdFL s. 13-20.
L-TKA, Rcf. 25.oktober 1900; KAA 26. oktober 1900.
Ansøgning af 21. juli 1900 i LTKA, Bygg. j.nr. 961.
LD, SKPB 3 S litra 2869 0æst 23. august 1899); Juel-Nielsen s. 14; LAS, 
»Enigheden«s arkiv.
Københavns Kommunes Arkiv, Byggesagsarkivet (på Københavns Rådhus) 
j.nr. BBJ 559/1898 (jfr. KdFL s. 98 note 25).
L-TKA, Ref. 3. februar 1899; Korr. j.nr. 64/1899; Bygg. j.nr. 961.
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50 L-TKA, Bygg. j.nr. 961.
51 Resten af afsnittet om beboerne bygger på erindringer fra følgende perso

ner: Chr. Christiansen (ByS j.nr. 1980/60), gardinvæver Hans Hansen (ByS 
j.nr. 754), maler Knud Henriksen (ByS j.nr. 799), tekstilarbejder Alfred 
Larsen (ByS j.nr. 864), chauffør Berthel Lüthcke (ByS j.nr. 1980/19), 
ingeniør Børge Nielsen (ByS j.nr. 1980/25), korsetsyerske Mary Nielsen 
(ByS j.nr. 838) og farveriarbejder Chr. Rasmussen (ByS j.nr. 883).

52 Chr.Christiansen (ByS j.nr. 1980/60).
53 Som note 29, forsikringsnumrene 952-961, 963-968, 969-974, 976-981, 

984-991,994-999, 1001-1004, 1005-1008; L-TKA, Bygg., ældre register
bøger; beretninger fra Lyngby-Taarbæk Kommunes tekniske forvaltning 
1904-29 og 1941/42.

54 Hans Hansen og Børge Nielsen, jfr. note 51. Desuden KAA 31.10.1913.
55 Grundejerforeningen »Frem«s første forhandlingsprotokol (1921-1946), 

beror hos grundejerforeningens formand (xeroxkopi i ByS).
56 Overretssagfører Emil Staal repræsenterede også »Godthaab«, »Alders

trøst« og »Hesteskoen« (nedlagt kort efter oprettelsen) (RA, Finansministe
riets Sekretariat j.nr. 1080/1898, 110/1899,944/1899, 1951/1899; 360/1899, 
608/1899, 2033/1899; 1431/1899, 165/1900).-Emil Staal var på et tidspunkt 
ligeledes advokat for udstykningen »Sorgenfrigaards Villakvarter« (I Iver 8. 
Dag 1899/1900 s. 623).

Kilder
Kildegrundlaget for denne fremstilling er meget spinkelt. Byggefore
ningen »Frem«s arkiv er tilsyneladende gået tabt og har i hvert fald ikke 
været tilgængeligt for udarbejdelsen af fremstillingen, og vigtige kilder 
som medlemslister, vedtægter og bygningstegninger, der har eksisteret 
som bilag til skrivelser, er kasseret både i Rigsarkivet (Finansministe
riets Sekretariats arkiv) og i Lyngby-Taarbæk Kommunes arkiv. Hertil 
kommer, at næsten alt det til rådighed værende erindringsmateriale har 
været for ungt til at kunne udsige noget om foreningens begyndelse. 
Uden disse kilder har det ikke været muligt at gøre rede for de tanker og 
overvejelser, der har ligget til grund for foreningens oprettelse og de på 
generalforsamlingerne trufne beslutninger.

Kilderne er: Genparter af tinglæste dokumenter i skøde- og pante- 
protokollerne, skemaerne fra folketællingen 1901, brandtaxationspro- 
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tokoller og skrivelser til og fra de kommunale myndigheder samt 
originale ejendomspapirer hos nuværende beboere. Af disse kilder er 
skøde- og pantebøgerne hovedkilden, idet de foruden de egentlige 
oplysninger om adkomster og behæftelser også indeholder udskrifter af 
købe-, låne- og byggekontrakter.

Kildematerialet i Lyngby-Taarbæk Kommunes arkiv består dels i 
referater af sognerådsmøder, hvor andragender fra byggeforeningen 
har været behandlet, og hertil hørende skrivelser, dels af skrivelser i 
byggesagsarkivet. Der findes ingen tegninger af husene.

Hertil kommer enkelte andre kilder, bl.a. nogle avisnotitser og et 
kort afsnit i en artikel (Habitations, se nedenfor). Ældre fotografier og 
en tegning af byggeforeningen »Enigheden«s huse i Brønshøj har været 
vejledende ved rekonstruktionen af husenes oprindelige udseende.

Til afsnittet om beboerne har det været muligt at bygge på en del 
indsamlet erindringsmateriale fra nuværende og tidligere beboere i 
»Frem«, jfr. ovenfor note 51.

Endelig må blandt kilderne nævnes selve husene, der alle eksisterer 
endnu, men med forskellige om- og tilbygninger.

Litteratur
Om de byggeforeninger, der blev oprettet som følge af loven af 
26. februar 1898, findes enkelte almene fremstillinger, hvoraf de vigtig
ste er O. Schmidths og C. Traps artikler i »Arkitekten« 1900/01 og 
»Architekten« 1901/02 samt C. V. Bramsnæs’ og S. Nielsens »Byggc- 
foreningsbevægelsens Udvikling i Hovedstaden« (1921). Navnlig den 
sidstnævnte fremstilling indeholder mange værdifulde oplysninger om 
byggeforeningernes økonomiske og organisatoriske forhold. Af O. 
Schmidth og C. Trap findes desuden en artikel på fransk om danske 
arbejderboliger, skrevet som indlæg til en kongres i Paris 1900 om 
billige boliger (Habitations, se forkortelseslisten). Heri findes et tre 
siders afsnit om »Frem«, beskrevet ud fra situationen i sommeren 1899. 
Bortset herfra er »Frem« ganske ukendt i litteraturen om arbejderboli
ger.

Om enkelte andre af disse byggeforeninger findes der speciel littera- 

54



Arbejdernes Byggeforening »Frem« i Lyngby

tur, men mest i form af overfladiske jubilæumsskrifter. Fra den nyeste 
tid må nævnes to væsentligt mere seriøse fremstillinger om hhv. 
Frederiksberg Arbejderes Byggeforening (Kjeld de Fine Licht: En 
arbejderkoloni på Frederiksberg (1977)) og byggeforeningen »Fremti
den« i Rødovre (i: Rødovre 1901-1976. Af Michael Brochm. fl. (1978)).

Anvendt litteratur i øvrigt
Balslevjørgensen, Lisbet: Danmarks arkitektur. Enfamiliehuset. 1979. 

(s. 64-78, 81-88 om arbejderboliger m.m.).
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dende 1899 s. i—14; desuden i Københavns Amts Avis den 10., 11, 
13., 14. og 15. februar 1899.

Bygningsreglement for Lyngby Kommune. 1907.
Christensen, Jørgen Peter: Lønudviklingen inden for dansk håndværk 

og industri 1870-1914. 1975. Bd. 1-2.
Dansk Pengehistorie. 1968. Bd. 1. (1700-1914).
Francke, Aug. E.: Grundejerforeningen »Fremad« og dens Fortid 

siden Stiftelsesdagcn den 7.Januar 1899. 1948.
Hansen, Svend Aage: Økonomisk vækst i Danmark. Bd. 1, 1720-1914. 
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Erik Vagn Jensen
DRENG I LYNGBY UNDER KRIGEN

På de kommende sider skal jeg fortælle om, hvordan det var at være 
dreng i Lyngby under krigen. Under den tyske besættelse, hvor vi først 
lidt efter lidt så noget særlig til besættelsesmagten. Den tid, som en 
moderne, populær historiker, der oven i købet gik i Lyngby private 
underskole, har karakteriseret som en særlig sund tid med kun få huller 
i tænderne og fornuftig ernæringstilstand hos de fleste.

Jeg var ti år, da de kom i 1940 og femten i 1945. En dreng fra et 
borgerligt miljø, som fik syet fars tøj om hos fru Madsen på Hovedga
den lige ved Mosevej og »Bamba«. Som skovlede tørv i fyret inden 
sengetid, som var gode venner med den unge pige i huset, hjalp hende 
med opvasken, sang fædrelandssange med hende og blev lettere erotisk 
ophidset over at se hende i underkjole og af at læse hendes ugeblade.

En dreng i plusfours, der fik to retter nærende, tung mad hver aften 
og gemte gråt, senet, utyggeligt kød i kæbeposerne, indtil jeg havde 
givet hånd, bukket og mumlet: Tak for mad! Som spiste runkne æbler 
om vinteren, havde kaniner i haven og en god cykel - en Brampton 
halvracer - som bragte mig viden om daglig, når vejret tillod det. Fra 
Gammelholtes store gårde med kaserneagtige karlcbeboelser til Char- 
lottenlund med badeanstalt og store, hvide villaer. Fra Lundtofte 
flyveplads og Dyrehaven helt ud til bøhlandet i Buddinge, Gladsaxe og 
Hareskoven.

Ja, undskyld denne opremsning, men jeg må forklare, hvorfor min 
beretning er anderledes end andres!

Først var jeg en forfrossen skoleelev i en proletarskole, Lindegårdssko
len. Tre vaskekummer i hvert klasseværelse. Træsko. Grødklokken

Erik Vagn Jensen, f. 1930, forlagsdirektør (forlaget Vindrose).
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ringede hver dag klokken 10.10. Og så styrtede de ned og fik grød. 
Desværre ikke jeg og fem, seks andre i klassen. Vi var ikke ubemidlede, 
men fik alligevel en gratis togrejse om sommeren. Uendelige frikvarte
rer med slagsmål og gårdvagter, der pilede fra hjørne til hjørne af den 
forblæste skolegård. Og en hestevogn der læssede fodergulcrødder af i 
gården. Frit valg. Skylles ved vandposten og fortæres. Nogle steder ved 
vandposten er der slimet og grønt. Der drikker og skyller man ikke. Det 
hænger sammen med, at nogle af børnene i skolen efter sigende har 
fnat. De har drukket der, hvor der er alger og ulækkert. »Fri fnat for 
evigt!« råber vi, hvis vi er kommet til at røre ved nogle af dem, der er 
dårligst klædt, nogle af dem hvor næsen altid løber, og strømperne har 
huller og hænger i ål.

Men der er også hyggeligt på Lindegårdsskolen. Lærer Cruusberg 
har en tilforladelig jysk tone, fortæller gode historier om videbegærlige 
vogterdrengc og sender mig op til Bondebyen for at købe to rosenbrød 
til hans frokost. Og sanglæreren, der er nazist med hagekorsemblem i 
tweedjakken, går helt alene omkring. Ingen af hans kolleger taler med 
ham. Men han er mærkeligt nok også ret flink. Lian spiller violin og 
lærer os den om Per Spilmand han hade en eneste ko. Og så læser han 
Grimms eventyr for os.

Og senere forlader man den forblæste gule skole med kartoffelmar
kerne udenom. Med kragerne på pløjemarkerne ligesom i bibelhistori
en, med cirkusteltene og de hellige, der deler farvede sedler ud. Og de 
gode kammerater, som havde sorte fingre og kaniner og mange flere 
penge på lommen end jeg, selvom de var så fattige.

Så kom man i burgøjserskole, i Statsskolen, den røde kaserneagtige 
skole, hvor pigerne gik den ene vej rundt om flagstangen og drengene 
den anden. Så sås de jo, heldigvis. Og inden man i rækker og geled gik 
op over de hulslidte trappetrin, ad knirkende, ildelugtende gange (vådt 
tøj, fedtlæder, madpapir), fik frikvarterets fem, seks urolige hver en 
øretæve af lektor Max iMøllers hornede hånd. Gemytligt, med et smil.

Ja, man var også medlem af Lyngby og omegns kaninavlerforening, 
spejder i Sorgenfri trop (de gule), antinazist, havde et lidt skrøbeligt 
helbred og var meget optaget af sommerfuglejagt i Fortunens Indeluk-
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kc. Før jeg var fjorten, havde jeg alle danske dagsommerfugle på nål 
inch de meget sjældne »Det hvide c«, Kejserkåbe, Kirsebærtakvinge - 
og den lille grønne brombærsommerfugl! Man havde også et nært 
forhold til Charlottenlund søbadeanstalt, Dyrehavsbakken (Alkazar, 
Kramers varieté og Glade gøglere), vort fædrelands fortid, illegale 
blade, studenterbrød, Ingelise Rune grammofonplader og tegninger af 
»dristige«, let påklædte damer i bladene (Norholt og Christel), men var 
betydelig mere tilbageholdende overfor piger i ens egen omgangskreds.

For nu at vende tilbage til, hvorfor jeg tillader mig denne indledende 
opremsning, som forsøger at berede læserens modtagelige sind: Jeg kan 
jo ikke fortælle historien om, hvordan det var den gang. Nogle af mine 
klassekammerater fra Lindegårdsskolen dengang for 35-40 år siden 
ville fortælle en helt anden historie. Om nød og fattigdom. Om en fal
der tog til Tyskland for at få arbejde i 1941. Om en mor der samlede 
kartofler på markerne ved Bondebyen. Og om en julekurv fra præste
gården med hvidtøl, flæsk og brugt, slidt men renvasket tøj.

Og andre kammerater, fra Statsskolen, ville huske danseturneringer 
hos fru Geide (Sorgenfrivej 5, telefon nr. 10), jazzkoncerter, pullimut 
og sommerferier i Rørvig med dans på havnen indtil det blev mørkt, og 
artilleriskibet »Niels Juel« ude i fjorden med påmalet Dannebrogsflag 
på den grå, pansrede side.

Jeg tror selvfølgelig, at jeg kan huske både det ene og det andet. Både 
de sure tæer i omklædningsrummet på skolen, Hovedgaden med 
Johannes Fogs hestevogne, »Godthaab«, »Svanen« og Svend Thom
sens Magasin (Hulsøm og plissé - Lingeri). Og øretæverne på Statssko
len, skolekammeraterne der var sønner af civilingeniører og boede i 
bungalows på Blomstervænget eller ved Glaciset og tog på »tæveøvelser« 
med de gule spejdere i Poul Asmussens trop. De var smartere i tøjet, 
der var mere klasse over dem end over den mere brogede skare i 
Sorgenfri trop, for slet ikke at tale om KFUM-spejderne!

Jeg husker nok forkert i en masse tilfælde. Detaljer kan korrigeres. Ja, 
nogle navne har jeg endog ændret med vilje! Der er sikkert også noget 
galt med rækkefølgen.
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Men det er alligevel sandt hvert et ord. Eller kunne være sandt! Det 
foregik i en tid, hvor jeg og alle de andre 10-15 årige var meget vågne, 
havde store, runde øjne, korte bukser og stærke cyklelår i sommermå
nederne. Hvor vi vidste, hvis studenterbrød der var de bedste. Vidste, 
hvor det var farligt at færdes. Vidste, hvordan man hyggede sig 
sammen fjernt fra dem, der ville dirigere og herse med én.

Der var meget skægt og hyggeligt i det Lyngby, jeg nu skal fortælle 
om. Tom Kristensen og Soya mødtes på Hotel Lyngby. I de første 
krigsår red kong Christian i den dugfriske morgen ud forbi Flummeltof- 
te, prins Knud var med brandfolkene på udrykning til Peter Lieps hus, 
og gamle originaler lagde rottegift og sprøjtede med flit og fortalte om 
nedgravede skatte og gullasch-baroners festlige leben i det gamle 
Lyngby. Og sindssyge folk med bleggule ansigter pilede sidelæns langs 
hækkene og skræmte børn.

Der var underholdende, måske mere farverigt end nu.

Vi lever også i et klassesamfund nu. Forskellen mellem dem der har 
meget, og dem der har lidt, er stadig urimelig. Men dengang var det 
værre at være fattig. Dengang var det bornerte borgerskab grovere i sin 
diskriminering af småfolk. Klasseforskellene skar i øjnene.

Det er ikke min hensigt at tegne et nostalgisk billede af »de gode, 
gamle dage i Kongens Lyngby«. Men at fortælle, hvad jeg husker fra 
dengang.

De første år
Og for nu at starte med begyndelsen. K.U. har en annonce i Lyngby- 
Taarbækbladet den 11.4.1940. To dage efter besættelsen. De har nok 
afleveret teksten før tyskerne besatte landet den 9. april. Konservative 
unge mænd holder feltøvelse med madpakke søndag kl. 10. Og tirsdag 
den 16. april taler Else Harkjær Simonsen om emnet »LIvad kan vi gøre 
for at stå rede, hvis en katastrofe rammer vort land«. Flavde fruen dog 
holdt det foredrag en uge eller to før!

Ellers indeholder lokalavisen i foråret 1940 oplysende avertissemen-
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ter: Kommandør Myklebust taler i Frelsens hær. Der sælges nvlagte æg 
til 8 øre på Toftebækgård. Jernbanepensionatet vis å vis stationen 
tilbyder fuld pension til 16 kr. pr. uge (middag: 7 kr. pr. uge). Der 
sælges fine slagtekyllinger på Nørgaardsvej, og man kan nu telefonere 
til Hjortekær hele døgnet. Sangforeningen Morgenrøden (jo, det hed 
den!) og Lyngby og omegns dilettantklub holder sommerfest på Hotel 
Lyngby. Og så arrangerer bladet en skovtur til »Bakken« med mørk
lægningslods når man skal hjem!

Jo, der var en vis hygge over livet i Lyngby i det første besættelsesår. 
T. G.Jungersen averterede med »Flestevogne males«, man søgte bær
plukkere, solgte kakkelovne, og der var et væld af værelser og lejlighe
der til leje. Stillinger var der også nok af, selv om de næppe var særlig 
vel betalte. Mest unge piger, og de skulle helst kunne ligge hjemme. 
Mange stillinger var halvdags og hvem kunne vel leve af det? Og når en 
fin villafrue averterede »Ganske ung pige søges«, var det nok tegn på at 
fruen havde tænkt sig en ganske beskeden løn - og sikkert ganske meget 
mere end 40 timers arbejdsuge.

Hvordan så der ud i Lyngby dengang? Det var en livlig kommune med 
meget byggeri. I selve Lyngby boede der godt 18.000 mennesker, og 
dertil kom ialt 10.000 i Virum, Lundtofte, Hjortekær, Brede, Ørholm, 
Rådvad og Tårbæk. Man var ved at bygge kirker både i Virum og i 
»vestsognet«, for selvom Lundtofte- og Hjortekær-folkene ved siden af 
alle deres missionshuse og småtempler havde fået en rigtig sognekirke, 
så var der alligevel trængsel, når pastor Krohn med ridderkors og 
pindsvinehår prædikede i Lyngby kirke.

Rådhuset på Torvet var næsten færdigt. På pladsen udenfor rejste en 
lokal billedhugger en rytterstatue af Christian X, gjort af sne og is. Den 
stod, til den sank i knæ hen på foråret 41.

På hovedgaden kørte trolley-busser, og overalt mødte man de heste- 
trukne skraldevogne fra Lunds gård i Bondebyen. Skraldet minus det vi 
gemte til spildindsamleren og naboens høns, blev læsset af på »Lossen« 
nede bag Nørgaardsvej og Præstevangens trinbrædt. Lossen var et 
skønt sted. Flere af mine klassekammerater fandt næsten alt, de havde
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brug for, fra legevognshjul og ski til egentlige beklædningsgenstande 
der og sparede således deres forældre for mange udgifter. Selv fandt jeg 
engang en levende skildpadde, som jeg var meget glad for. Den måtte 
imidlertid have spist noget den ikke kunne tåle på lossepladsen, for den 
overlevede kun få uger hos mig, selv om den både fik salat og kogte 
gulerødder.

Der var mange slags huse i Lyngby. En såkaldt engelsk haveby, 
funkishuse, gule villaer og røde etageejendomme. Der var fattige huse, 
faldefærdige rønner, og der var fine villaer i parkagtige haver med 
gartner og uniformerede husassistenter. Men de fleste var almindelige 
enfamiliehuse, selv om der også var stor forskel på dem.

I nogle kvarterer var husene store og havde tegltag. Der var staudebe
de, tuja og taks, og om efteråret og foråret kom der en gammel mand og 
hjalp med det grove. I andre kvarterer var husene mindre og havde ofte 
tagpap på taget. Haverne var store, blev gravet og gødet med staldgød
ning. Frugttræerne blev kalket hvide i det tidlige forår, og de der boede 
der, kunne håndtere en le, stablede kløvede brændestykker flot og 
havde kaniner eller duer.

Man mærkede ikke meget til krigen de første par år. Der kom lidt 
mere tilsætning i kaffen og lidt mere sukker i chokoladen. i\len stadig
væk kunne man købe en femøres is med »chokoladebetræk« hos 
Sejlsberg på Lyngby lokalstation. Når vi gik hjem fra skole var der altid 
nogle drenge, der skulle afgøre uenigheder på trekanten ved Lyngby- 
gård. Der kunne ofte være fire, fem slagsmål på samme tid. Senere på 
eftermiddagen kunne man tit finde tiører og andre mønter i græsset på 
trekanten.

Der var røde malkekøer på de store gårde i Bondebyen, selvom det 
var Københavns kommune, der ejede det meste og bare forpagtede ud 
til de gamle ejere eller deres efterkommere. Oppe på Carlshøj var der en 
enorm frugtplantage, hvor masser af folk arbejdede. I plukketiden var 
der også penge at tjene for os. Handelsgartner Frode Sørensen var nok 
en rimelig arbejdsgiver, og i Lyngby-Taarbækbladets nytårsnummer 
1942 står der en lille notits: Arbejderne hos gartner Frode Sørensen fik 
hver et stykke flæsk, et rødkålshoved og en pose æbler til jul.
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Vejen til skole og fra skole var ikke lige lang. Til skole tog den til fods en 
halv time og på cykel et lille kvarter. Man havde altid travlt, nåede en 
sjælden gang en passiar med kongen, når han red sin morgentur ad 
Jægersborgvej. Der kunne også være truende store drenge, man skulle 
uden om på en diskret måde. Eller Kaj, Menneskeæderen som vi havde 
drillet i letsindige øjeblikke, men som huskede, truede - og løb rasende 
stærkt! Og for at undgå eftersidning måtte man være inde på gårdsplad
sen før klokken kimede, og Jørgensen og Gokæg kontrollerede, at 
skolens fjorten klasser stillede ordentlig op og løb ind i rækker, to og to, 
op til morgenvisitationen, trosbekendelsen og »Nu titte til hinanden«.

På hjemvejen fra skole tog man den mere med ro. Man kunne aflægge 
besøg hos kammerater eller deres bedsteforældre, som om sommeren 
boede i kolonihavehuse, og spiste snus og drak kaffe af underkoppen. 
Det var meget eksotisk. Man kunne også gå ind til butiksindehaverne på 
Hovedgaden og tigge papæsker eller poser med sære påtrykte mønstre. 
Man kunne hente savsmuld hos Johannes Fog (strøelse til kaninerne), 
eller drille de hellige, der slog telt op for at missionere. Til frelserfolke
ne, som ellers var så flinke, råbte vi

Frelsens hær
går på grisetæer 
raver sig i røven 
med et flæskesvær.

Og hvis man havde penge, kunne man snolde.
Jeg havde i de første år kun få penge. Hjemmefra fik jeg en tiøre for at 

købe en kvart sød i spisefrikvarteret. Den blev drukket igennem et 
halmstrå, og det var nok godt. Men kammerater, som ikke drak mælk, 
selv om de ville have haft godt af det, lærte mig at jeg da bare kunne 
snolde for tiøren hver dag, og det gjorde jeg så, indtil min mor engang 
fik mig til at rødme og indrømme bedrageriet. Så fik jeg besked om at 
tage kapslen med hjem som bevis på, at jeg havde forbedret mig, og så 
var snolderiet udelukket i en periode. Indtil en af mine træske kamme
rater slog en rå latter op over min naivitet! Du kan da bare samle en 
kapsel op fra jorden og tage den med hjem til den gamle!
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Om vinteren mødte man ofte klassekammeraters fædre, som skovle
de sne på kommunens veje. De, der var så heldige at have snetegn, fik 
en smule ekstraindtægt i krigens kolde vintre.

Det var mærkeligt at standse og snakke med kammeraternes frysende 
fædre, når nu ens egen far hver dag tog med toget ind til et støvet kontor 
i København og kom hjem kl. 6 i frakke og Edenhat. Det var både 
hyggeligt og også lidt uhyggeligt med disse sortklædte, byltede træsko- 
mænd med rødblå hænder.

I besættelsesårene blev de fattige mere fattige. Lønnen udhuledes, og 
man måtte klare sig som man bedst kunne. Kommunen arrangerede 
grødbespisning på Børnelyvej i hver dag fra klokken 11 til 15. Spisebil- 
letter kunne købes på rådhuset, og for 20 øre kunne man få en portion 
grød og en kop mælk eller hvidtøl.

Hvis man havde rådighed over en legevogn, var der også den 
mulighed at se efter, hvornår årets brændesankekort til Dyrehaven blev 
uddelt. Det foregik på rådhuset til ubemidlede beboere i Lyngby- 
Tårbæk kommune efter nærmere opslag.

Noget af det ledeste ved krigens første år var levertranen, som man 
skulle have hver morgen. I perioder var den endog gratis og kunne 
hentes på apoteket blot mod at aflevere en tom flaske! Men det blev der 
sat en stopper for, da man opdagede, at folk brugte det til vognsmørel
se. Ellers samlede vi meget ind i de år. Mælkekapsler og sølvpapir som 
man mærkelig nok skulle aflevere på politistationen. Medicinflasker og 
gamle tuber cyklede vi til apoteket med. Men jeg er stadig væk ikke klar 
over, om det var af venlighed alene, at apoteker Sodemann gav os ti øre 
for en god levende igle i et syltetøjsglas. Eller om han stadig væk havde 
en ældgammel kunde, som købte igler for at suge materie og andet 
djævelskab ud!

Ellers var krigens mangel på ting og sager og råvarer snarere til fordel 
for snedige børn. Vi »organiserede« og solgte og fik penge på lommen. 
Gamle grammofonplader, som ens forældre havde glemt eksisterede, 
kunne omsættes i penge. Gammelt metal og klude. Engang væltede en 
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plakatsøjle i en forfærdelig storm, og i bunden fandt vi en mægtig kage 
af bly. Den blev solgt oppe på Hovedgaden hos smed Jørgensen med de 
enorme sorte øjenbryn. Der var noteret dagspris for alle metaller og 
smeden havde bismervægt. Vi fik næsten tredive kroner og åd os skæve 
i studenterbrød og romkugler!

Fattigdommen og klasseforskellene fornemmede jeg tydeligt. Der 
lugtede fattigt i skolen og andre steder man kom. Også i venteværelser. 
Ferniserede gulve og gammel karklud over gråmalede paneler. Tuber
kuloseundersøgelse sidst på eftermiddagen, blå mørklægningsgardiner 
trukket for, femtenlyspærer i loftet. Og så trøjerne af, ja måske alt tøjet, 
fordi man skulle vejes. Der var mange, der lugtede meget stærkt og 
fremmedartet (beduin), og man så usikkert på hinanden og dem, der 
kom ind med vat og nål og hurtige, professionelle bevægelser.

En tidligere ung pige i huset hos os stod i konditori på Torvet og 
flyttede sammen med en arbejdsløs mand i et tagværelse bare nogle få 
hundrede meter fra der, hvor vi boede. Jeg kom der engang på besøg og 
blev meget skræmt over, at der kunne være så skrabet, at man kunne 
have så skrøbelige møbler, og at der kunne lugte så fattigt.

En tid var jeg bud hos købmand Birk på Jægersborgvej. Man fik nogle 
drikkepenge og en femmer om lørdagen ved lukketid. Somme tider også 
en æske konfekt, fondant, glikade, fedtet parafinagtig chokoladeerstat
ning. Og engang tiggede jeg mig til en pakke pibetobak, en brun pakke 
med en indianer udenpå. Den skulle min farbror have i fødselsdagsga
ve, men til min store sorg blev den stjålet fra mig dagen før.

Som bybud kom jeg i de fine huse på Hjortholmsvej, hvor man ikke 
fik drikkepenge, men blev formanet til at tørre fødderne godt af. Jeg 
kom hos selve rektor Sigtrygsson, som kendte min far fra ministeriet. 
Hans kone var sortklædt og hellig, og jeg var lidt bange for hende. Flun 
kom sammen med andre sortklædte til svkreds i præstegården og 
bagefter til bazar. Jeg var glad for, at mine forældre ikke hørte til i de 
kredse. De virkede ikke glade, selv om de da ellers burde være det på 
grund af deres frelser.

Min far var lidt ked af, at jeg var bybud, for det behøvede jeg jo ikke!
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Og rektor handlede altså oven i købet hos købmand Birk! På den anden 
side ville han heller ikke forbyde mig at bestille noget og tjene en 
ckstraskilling.

Som bybud lærte jeg også andre at kende. Dem der kom i forretnin
gen ved lukketid for at købe petroleum og drikke en bajer. Som fortalte 
sære ting, frække historier, som fnisede meget underligt og småsloges 
med de unge piger, som var ude og handle i de allersidste mørke 
minutter inden lukketid.

I den første krigsvinter havde vi en ung pige i huset, som jeg holdt 
meget af. Hun havde en tante, der havde en flaske med vand fra 
Jordan-floden. Det skulle Karens barn døbcs i til sin tid. Og Karen 
fortalte om tyskerne, om koncentrationslejrene, og om hvordan de 
havde sat gamle jøder til at rense asfalten på vejene med tandbørster.

Og hun lærte mig en masse folkesange mod tyskerne. »Dejlige 
Danmark med skovklædte kyster. Blot du var fri for hver eneste 
tysker«. Hun skrev sange af med blød blyant og en smuk regelmæssig 
skrift. Og hun fortalte om Jomfru Fannys spådomme, om tyskerne der 
til sidst blev slået, om de små, bredhovedede mænd, der skulle vande 
deres heste i Viborg sø.

Vi sang også »Vort modersmål er dejligt« og »Jeg elsker de grønne 
lunde«, mens vi vaskede op. Og »Jeg vil bygge en verden med hammer 
og segl, for nazismen den har slået fejl«.

Der var mange hundrede unge piger i huset i Lyngby dengang. I 
sommeraftenerne, efter opvasken og når de havde lagt de små i seng, fik 
de besøg af marinesoldaten eller »føllet« - eller de stod og snakkede 
sammen på vejen. Havde de en cykel, kørte de en tur rundt på 
villavejene, og hvis det luftede lidt, kunne vi se langt op under kjolen. 
Om vinteren gik de til »Gamle Danse« på Rustenborg eller i Jydsk 
Hjemstavnsforening. Fruerne, de tjente hos, syntes de gik alt for meget 
ud, at de var klatøjede og trætte næste morgen. Og nogen af dem røg 
oven i købet cigaretter og købte tarvelige ugeblade. Heldigvis! Hvor har 
jeg læst mange forskrækkelige historier i »Evas lille filmroman« og »Det 
røde aftenblad«. Hvor var kvinderne spændende og rødhårede der. De 
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røg cigaretter i lange rør og havde slids i kjolen. Og mændenc havde 
smalle overskæg og fløjlsbløde, brune øjne. Selv havde man bumser og 
måtte nøjes med at onanere, mens man spillede »In the mood« på 
rejsegrammofonen!

Der var utrolig mange foreninger i Lyngby dengang, og i de første 
krigsår holdt de næsten allesammcn andespil og bankospil på hotellerne 
og »Flold An«. Der var et væld af sangforeninger, incl. Tårbæk 
fiskernes »Brage«. De holdt dog ikke andespil; nej, der var præmierne 
røgede ål. Alen Rådvad sangforening af 1862, Brede sangforening, 
Arbejdernes sangkor, Dameroklubben og Propforeningen averterede 
under overskriften Rap Rap Rap!

Og Lyngby sangforening afholdt nøddetur, og pastor Kirkeløkke 
talte i logen, Lundtoftevej 22 om de syv krigsbasuner og »Hvem er de 
fire bundne engle ved Eufratfloden?« Fri adgang.

Masser af cirkus gæstede Lyngby hver sommer, både Bcnncweis, 
Louis Schmidt, Brødrene Schmidt - og det gamle cirkus Miehe med fru 
Thyra og hendes morsomme dresserede hunde! I Bakkens Hvile 
optrådte Tom Belling med rumsterstangen, og man kunne få ren kaffe 
på flere traktørsteder helt hen på forsommeren 41. Der var Alsang i 
Folkeparken og Algang over hele kommunen (med efterfølgende di
skussion mellem Soya og Tom Kristensen). Der blev holdt Danmarks
aften på Hotel Rustenborg med skuespilleren Chr. Gottschalk, og 
D.K.P. holdt møde på Hotel Lyngby, hvor Ragnhild Andersen talte 
mod prisstigningerne.

De var også grove, og almindelige folk tjente så lidt. Det lød ellers 
pænt, at Hjorths sæbelager stadigvæk kunne levere 8 Reseda Luxus 
barberblade for 49 øre, og at man kunne købe isafkølet spandemælk for 
32 øre literen.

Men der var alligevel krig og besættelse. Der blev udstedt ratione
ringskort for stadig flere varer, og rådhuspersonalet havde sivsko på i 
kontortiden. Der blev udleveret gasmasker til husvagterne, og det frøs 
og knagede om vinteren. Gudstjenesten i Lyngby kirke blev afviklet på 
rekordtid på grund af kulden. Man købte kaninskind, og husholdnings-
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lærerinder afholdt syltedemonstrationer. Og kommunisterne blev arre
steret og partiet forbudt, og så var der ikke længere protestmøder på 
Hotel Lyngby. D.s.U. holdt dog stadig møder med mandolinorkestret, 
og bagefter læste lærer Christensen op.

Mellemskoleår
Hvert år i august averterede Sigbrands kursus med »Manuduktion til 
optagelsesprøven på Statsskolen«. Fra september til juni næste år 
kunne femteklassebørn to eftermiddage om ugen mod betaling blive 
gennemheglet, så de havde større chance for at slippe gennem nåleøjet 
ind til den eftertragtede Lyngby Statsskole.

På Lyngby private underskole (»Ikke for skolen, men for livet« var 
mottoet) havde man i fem år slidt med de små stakler fra byens bedre hjem. 
Formålet var at de skulle bestå optagelsesprøven, og det lykkedes da 
også for de fleste hvert år.

Men Danmark var også dengang et demokrati, og også børn fra jævne 
hjem havde lov til at indstille sig til prøven. Fra Lindegårdsskolen var 
der to i 1941. Der var ingen mellemskole på Lindegårdsskolen dengang, 
men enkelte elever blev hvert år overført fra 5. klasse til 1. mellem på 
Engelsborgskolen. Men dc fire femtedele fortsatte i sjette og syvende og 
var så efter konfirmationen parat som arbejdsdrenge og hushjælp, hvis 
der var nogen der ville have dem.

Optagelsesprøven til mellemskolen var en uhyggelig klassedomstol, 
som gav forældre søvnløse nætter. Det var her, ens barns fremtid blev 
afgjort.

Hele den private underskoles fcmteklasse, nogle stykker fra kommu
neskolerne og selv tilrejsende helt ude fra Bagsværd og Hareskoven 
mødte her for første gang de gamle, bryske lærere og lærerinder i deres 
uhyggelige, daglige miljø. Børnene regnede og skrev i mange timer. 50 
multiplikationsstykker og 50 divisionsstykker. Sangfugle og forhold
sordled skulle kendes og danske konger og købstæder.

I pauserne hviskede børnene sammen, og dc der havde søskende på 
Statsskolen, kunne berette om dc mange tæv, der ventede de heldige, 
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som slap igennem nåleøjet. Det gjaldt kun drengene, men de kunne til 
gengæld glæde sig til »kanindåben«, som blev gennemført af Anden 
mellem, mens lærerne smilende så til.

Og så mødte vi op, vi heldige 66. 3 3 i a-klasscn og 3 3 i b-klassen. Der var 
ferniseret i sommerferien, og Dannnebrog vajede.

Der skal nok være en del, der har glemt hvor forfærdeligt det var. 
Hver eneste måned fik vi karakterbog, og den blev udleveret personligt 
af rektor. Han kom ind i klassen en tilfældig time, og læreren overlod 
ham høfligt katederet og satte sig selv lidt afsides og hvilede. Og så 
begyndte rektor i alfabetisk rækkefølge. Den første stillede sig lige 
nedenfor rektors ophøjede plads, og nummer to rejste sig og var parat til 
hurtigt at indtage den førstes stade, når han slukøret eller lettet sneg sig 
tilbage til pulten. Så læste rektor ned over blækkolonnerne, kommente
rede, roste og formanede. Somme tider bad han barnet hilse sine 
forældre.

Ved skoleårets afslutning udgav Statsskolen et nydeligt trykt års
skrift. Det indeholdt skolens ordensregler (’Når en elev har været 
fraværende, skal han melde sig hos rektor i andet frikvarter den dag han 
kommer tilbage, medbringende en skriftlig meddelelse fra hjemmet om 
forsømmelsens årsag og varighed.’) Det var jo også betryggende at vide, 
at man havde tilladelse til at forsømme skolegangen dagen efter konfir
mation, og - hvilket skørlevned - også dagen efter altergang! Årsskriftet 
indeholdt oversigt over skoleafgifterne, der var beskedne og gradueret 
efter forældrenes indtægt, lister over de bøger, som skulle anskaffes 
inden næste skoleår, oversigt over hvem der var inspektor (nej, ikke 
med ø men med o) og hvem der havde tilsyn med eftersiddere og 
togbørn.

Endvidere årsberetning om skovture med fane i spidsen, terrænløb, 
madpakke og sodavand - og det obligate, afsluttende hurra »Leve 
Statsskolen!« Om skuespillere, der læste H.C. Andersen op, om Ho
strups Genboerne, spillet af de store, om gaver til skolen (en udstoppet 
flagspætte og en samling muslingeskaller fra Ostindien). I årsskriftet 
1944 skriver rektor Sigtrygsson: »I efteråret 1943 mistede skolen to
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lærere og tre elever. Det var et hårdt slag, men heldigvis har de det alle 
godt og vender forhåbentlig snart tilbage.« Sådan omtaltes jødeaktio
nen og flugten over Øresund i oktober 43, og det forstod enhver 
udmærket.

Men det vigtigste i årsskriftet var elevlisten, hvor hver elev, fødsels
dag og faders stilling var opført omhyggeligt. Og endelig en oversigt 
over årets eksaminer og årsprøver med oplysning om eksaminandens 
navn, fødselsdag, faders stilling - og kvotient!

Som tidligere nævnt var Danmark også et demokrati i 1941. Lensgre
vens børn gik i samme skole som lægens og civilingeniørens! Studenter
ne fra 1941 står opført i alfabetisk rækkefølge med kvotient (6,88 mg, 
6,24 mg 5,77 g+, også fremdeles) og faderens stilling: 2 overassisten
ter, 6 ingeniører + 1 overingeniør, 1 overretssagfører og 1 almindelig 
sagfører, 1 kontorchef, 2 fuldmægtige, 1 møbelhandler, 3 lærere, 1 
grosserer, 1 skovrider og 1 kunstmaler. 2 købmænd, 1 viceskoleinspek
tør, i læge, i disponent, 1 konservator, 1 værkfører, 1 repræsentant, 1 
sognerådsformand, 1 journalist, 1 overstyrmand, 1 fhv. forvalter, 1 
ekspedient, 1 husejer og 1 lensgreve.

Men i andre klasser var der repræsentanter for arbejderklassen; 
blandt skolens 355 elever (1941-42) var der seks arbejderbørn efter 
årsskriftet at dømme: 1 chauffør, 1 tilskærer, 1 faktor, 1 porcelæns
brænder, i kedelpasser og 1 banearbejder.

Man var meget nationale på Lyngby Statsskole. Vi sang fædrelandssan
ge og lagde meget i det. Vi sang også »Ja, vi elsker dette landet«, men i 
de første krigsår blev Finlands nationalsang endnu oftere sunget. »Vårt 
land, vårt land, vårt fosterland, ljud högt, o dyra ord«. Finland var jo i 
krig mod de gudløse boleheviker, og det var noget de gamle, nationale 
lærere kunne forstå. Det hvide Finland med Mannerheim og Lotta 
Svärd og alle de brave sønner af fænrik Stål. Det lille, kristne, nøjsom
me folk overfor den enorme Røde armé med kommissærer og soldater 
helt ovre fra Kirgisien. Ikke noget om træbaronerne med høje hatte og 
de fattige landarbejdere, som blev kanonføde for friherrerne; nuancer 
var der ikke plads til.
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Senere, efter Stalingrad, trådte Finland naturligt nok lidt i baggrun
den, og vi begyndte at samle ind til de norske skolebørn. Tiører og 
femogtyveører til havresuppe og tørrede urter.

De barske lærere kanaliserede deres modstandsånd igennem fædre
landssange og salmer - og gennem oplæsning af »En rekrut fra 64«. De 
slog børnene i ansigtet, hvis de kom til at fnise under morgensangen.

Skolen var oprettet i 1920’rne, og de patriotiske lærere var lidt jaloux 
på gamle fine skoler med traditioner. Man prøvede at skabe traditioner. 
Den forårsdag man første gang hørte lærken, fik alle elever og lærere fri. 
Den, der først hørte lærken, pilede op til rektor med det glade budskab. 
Mon det nu også var rigtigt? Tiden blev trukket ud, så man først fik fri 
noget op ad formiddagen.

Lærerne var stolte af Lyngby Statsskole. Man var strenge, men 
retfærdige! Det er Lyngby Statsskole dette her - og ikke et tilfældigt, 
blødsødent gymnasium! Et mg¿- her er lige så godt som et mg et andet 
sted!

Det var svært at identificere sig med den strenge, uhyggelige skole. 
Man så altid på uret. Hvornår ringede det? Hvornår var plageriet forbi 
for i dag?

Ganske få af lærerne, og interessant nok dem der næsten ikke slog 
børn og derfor blev anset for at være lidt aparte, gjorde en indsats i 
Danmarks frihedskamp. Et par stykker af dem hilste vi med stolthed og 
glæde den femte maj, da de lidt kejtede marcherede ned gennem 
Hovedgaden med armbind og maskinpistoler sammen med andre 
frihedskæmpere fra helt fremmede klasser og miljøer. Der var også 
nogen af de store med, 3.g’erne som skulle til studentereksamen i næste 
uge og måtte stille sten-gun’en op ad pultens side, mens de skrev stil 
med Dansk Børspen E. F. og grumset, mørkeblåt blæk.

Vores religionslærer, der gabede i timerne, når han endelig var der 
hver anden eller tredje dag, sejlede jøder til Sverige om natten. Han var 
den mindst barske lærer på skolen, slog aldrig børn, men var modigere 
end alle de andre. Mørklægningsgardinerne var næsten aldrig trukket 
fra i Aage Bertelsens rækkehus på Buddingevej. Så var de altså ikke nået 
tilbage om formiddagen, og vi fik vikar igen! Vi anede godt, hvad der

171



Erik Vagn Jensen

foregik, men talte næsten aldrig om det. En skønne dag kom han ikke 
mere, men måtte blive i Sverige lige som frøken Lachmann, der jo - til 
vores store overraskelse - viste sig at være jøde!

Så trådte andre til. Gamle rektor Thomsen, der ellers var pensione
ret, mødte op i sort tøj og knækflip. Og lektor Vang, der når vi bad ham 
mindeligt om det, skreg som en ara-papegøje, kom i skole i en gammel 
diplomatfrakke, fordi den da også skulle slides! Han lignede en ældre 
kongepingvin.

Lektor Modeweg Hansen stod i den iskolde gymnastiksal i overfrak
ke og røg kirsebærblade i shagpiben. Han slog takt med nøgleknippet 
mod ribben, og drengene løb og løb, salen rundt hundrede gange. Vi fik 
ikke lov til at spille håndbold, »For håndbold er et tøsespil«, hvæsede 
lektoren, der også var cand. mag. i geografi. Men tropsøvelser med 
hest, bom, plint og tove blev det til en gang imellem. I dødlignende 
tavshed skiftede vi redskab, i takt - og angst for at vække opmærksom
hed. Han slog frygtelig hårdt, på lårene, og han hvæsede, når vi slappe 
og trætte hang halvvejs oppe i tovene: »Så skulle I se de svenske drenge; 
de kunne komme til vejrs!« Han havde engang, længe før krigen, besøgt 
en svensk skole i Dalarne, hvor tovene var dobbelt så lange, og dc 
gul-blå drenge måtte være efterkommere af selveste Dalkarlcne!

Lektor Alf Bo, der var en lystig og godmodig mand, selvom de store, 
blanke hænder også kunne slå en proper næve, frøs ofte i klassen. Så bad 
han en lille skare elever op og fik dem til at gennembanke sig på ryg og 
mave. Vi slog til, og han fik varmen mens han prustede, stønnede og lo.

Hans straffe bestod ellers ofte af afskrift af nationale, opbyggelige 
sange. Ti, tyve eller tredive vers alt efter brødens størrelse. »Tyve vers 
af Styren Kanne til i morgen,« råbte han.Der var jeg for en gangs skyld 
snedig. Jeg havde skrevet tyve vers af hans yndlingssang én gang, og 
ikke på løst papir men i en stilebog. Dem brugte jeg flere gange overfor 
lektor Bo.

Selv en meget lille, kraftig mellemskolelærerinde, der underviste i 
skrivning (og det foregik mens vi i kor messede: Og rundt og rundt og op 
og ned), slog lussinger, så endog ældre, adrætte mænd misundte hende.
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Ofte anbragte hun sig et trappetrin oppe, eller på en forhøjning, for at 
komme på bedre skudhold.

Da jeg fyldte tretten, havde jeg slik med i skole til uddeling. 
»Chokoladeboller«, hjemmelavet havregrynskonfekt med brun farve 
og sukkerovertræk. Jeg kom til at byde min sidemand midt i skriveti
men, men Trille så det og konfiskerede dåsen. Efter skoletid kunne jeg 
hente den på lærerværelset, men hun havde spist flittigt og budt til 
kollegerne, så kun lige bunden i dåsen var dækket. Og så skulle jeg 
endog til næste dag skrive 50 gange: Jeg må ikke spise slik i timerne. På min 
fødselsdag! Jeg sad og skrev til hen imod ti. Og min far foreslog mig at 
skrive som den allersidste sætning: Qvod licet Jovi non licet bovi. Det 
gjorde jeg, men hun kunne nok ikke latin.

Engang fik vi besked om, at tyskerne ville foretage razzia på skolen om 
en halv time. Vi havde latin, og det var jo en behagelig afbrydelse. 
Bergmutter, den meget excentriske latinlærer, satte os til at viske alle 
vores skolebøger rene for anti-tyske tegninger. Hitler forsvandt, Royal 
Air Force mærker blev visket ud, og Gerda, som havde et fotografi af 
sin far til hest, (han var kaptajn i hæren og under jorden!) måtte aflevere 
billedet til lærerinden, som gemte det i kælderen under tørvene sam
men med sit eget halssmykke, en pudset engelsk kobberpenny med fru 
Britannia. Tyskerne kom ikke den dag.

Der var to nazistiske elever på Statsskolen. Den enes far var obersturm- 
bannführer, og engang under en orlov fra Østfronten kom han op og 
hilste på sin søn i et frikvarter. De heilede, og det blev endnu grusom
mere at være dem efter den tid. En eftermiddag stod hele skolen 
klokken ti minutter over to på den store rundkørsel ved kirken for at 
prygle nazisterne, når de gik hjem. Vi hujede og ventede, og rektor var 
ude flere gange for at forsøge at genne os hjem.

Kort tid efter blev den ene taget ud af skolen, og den anden mødte op
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med pistol i bæltet og våbentilladelse fra det nazistiske politi. Men dér 
sagde skolen trods alt stop. Såvidt jeg husker, forsvandt han også kort 
tid efter, formentlig til en kostskole.

I det sidste krigsår var der en vis opløsning på den strenge Lyngby 
Statsskole. Næsten hver dag skete der noget, der ikke passede sig.

Der var meget pjækkeri. Illegale blade skiftede ejermand, hjemmela
vede bomber eksploderede og vi blev formanede til at huske kongens 
ord og vise korrekt adfærd. Det var mest dansk! Når vi med vilje og for 
at undgå en ubehagelig terminsprøve kom for sent i skole, fortalte vi 
frimodigt til vor undskyldning, at der havde været en vejspærring på 
grund af razzia, eller at en enorm militærkolonne havde spærret 
Hovedgaden i en hel time. Somme tider var det rigtigt, men mest løgn. 
En af mine klassekammerater svarede lærerne igen og blev væk fra 
skolen i mange dage. Han spillede bas med et orkester af arbejdsløse 
musikere nede under Lyngby station.

Selvom lærerne kaldte det tøsehår, lod de mest oprørske drenge håret 
vokse, var swingpjatter og interesserede sig mere for »Tiger Rag« og 
»Basin Street Blues« end for »Vågner op og spænder bælte«; Leo 
Mathiesen og Svend Asmussen var deres helte, og man hilste hinanden 
med »ordene« Haw haw. En særlig munter elev fra Søborg, der ellers 
ofte havde konflikter med lærerne, opnåede en privilegeret stilling i det 
sidste krigsår, fordi han kunne skaffe engelske cigaretter. Sanglæreren 
(»Jeg er ikke chimpanse-opdrætter, men videnskabsmand!«) blev for
mildet, da han fik en enkelt Players og udstregede straks eftersidnings
notitsen i meddelelsesbogen.

Rektor Sigtrygsson døde, og lektor Sønderlund, som lignede en 
indianerhøvding og gik i kridhvidt tøj om sommeren, overtog ledelsen 
midlertidigt. Der blev udnævnt en efterfølger, men han tiltrådte først i 
august 1945, så en skoledrengs skumle minder om ham kan desværre 
ikke tages med i dette skrift! Men vi gruede. Lyngby Taarbækbladet 
skrev: »Rektor Poul ¿Mogensen, Odense, en myndig leder, en dygtig 
omend noget streng lærer har fået stillingen«.

Vi var i kælderen mange gange hver uge. Luftalarmen lød tit og ofte, 
og sirenen sad oven i købet oppe på skolens tag. Så gik vi i rækker og 
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geled i kælderen, og det var dejligt. Bort fra terperict og udsigterne til at 
blive hørt i gloser og remser. Nede i tilflugtsrummet læste den flinke 
lektor Biædel op af »Stilk og Co.«.

En enkelt gang i marts 1945 nåede man ikke at blæse luftalarm. 
Mosquito-flyene strøg ned over Lyngby, og englænderne vinkede til 
os, og vi jublede og vinkede igen. De var på vej til bombardementet af 
Gestapos hovedkvarter, Shellhuset - og ulykkeligvis til den franske 
skole.

Men dengang var vi allerede ude af Statsskolens røde bygninger. 
Tyskerne havde taget dem og fyldt halm i alle klasseværelser. Skolen 
var fuld af flygtninge, og der lugtede af desinfektionsmiddel.

Vi havde rømmet skolen. Gik i lange rækker over til badmintonhallen 
med bibliotekets bøger og udstoppede fugle og reagensglas. Efter nogle 
dages dejlig frihed begyndte vi at gå i skole igen. Det foregik på 
Engelsborgskolen om eftermiddagen, når de andre var gået hjem. Men 
vi følte, at det var de sidste dage.

Krigen i Lyngby
Krigen kom til Lyngby nølende, lidt efter lidt. På villavejene manglede 
man ikke meget i de første år, og man bemærkede vel knap nok, at 
kommunisterne blev taget og i første omgang sendt til Horscrødlejren. 
På Toftebæksvej, på gardinfabrikken og i Brede var det lidt anderledes i 
sommeren 41. Nogle kammerater forsvandt, og savnet af dem betød, at 
det blev sværere at kæmpe for rimelige løn- og arbejdsvilkår. Hvis 
arbejderne var utilfredse med den dalende realløn og den store arbejds
løshed, kunne de jo bare tage til Tyskland og arbejde! Det var der 
mange, der gjorde, tilskyndet af politikerne.

Der dukkede flere illegale blade op, og alle havde hørt rygter. Man 
hviskede og fortalte videre. Politiske anekdoter og gruelige beretninger 
om livet ude i Europa nåede os.

Men på overfladen var alt ved det gamle. Man gik i Kino eller i Bio og 
så Edvard Persson, Alice Babs og Christian Arhoff. Soya kom tilbage 
efter en hæftestraf og lod sig se med blåt hår i biografen på Torvet. Der
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var sommerudflugter til Dyrehavsbakken og »Trivelige pattegrise til 
opfedning fåes billigt på Hjortekærsgaard«. Indsamling af brugt tøj til 
trængende beboere i kommunen. Gamle strømper købes, og cotton 
coats syes af lagener.

Vores mødre hæklede Royal Air Force huer, de såkaldte klatter. De 
var meget populære, indtil en officiel meddelelse i radioavisen fortalte, 
at de var forbudt. Så købte vi »binders« i frøken Rechnagels boghandel, 
ja vi fik dem endog gratis, da vi fortalte hende, hvad vi skulle bruge dem 
til. Vi malede de små konvolut-lukkere med cykellak, først blåt, så hvidt 
og til slut en rød prik i midten. Små elegante Royal Air Force mærker til 
et knaphul!

I foråret 1943 var der folketingsvalg. I Lyngby-Taarbæk kommune 
stemte 16.891 eller hele 92,46pct. af alle de stemmeberettigede.

Folketingsvalget 1943. Lyngby
Socialdemokratiet 7-9OI
Radikale 873
Konservative 6.229
Retsforbundet 247
Venstre 244
DNSAP (nazisterne) 44°
Dansk samling 618
Blanke 296
Ugyldige 43

Ialt 16.891 el. 92,46 pct.

Socialdemokratiet fik næsten halvdelen af alle stemmer, de konservati
ve fulgte tæt efter, men de andre partier var næsten helt uden betyd
ning. 1 hele kommunen var der 440, der stemte nazistisk.

Vi cyklede en masse rundt i omegnen, ja helt ind til København. Da 
sabotagen begyndte for alvor, fulgte vi bragene. Radiofabrikken Toro
tor var et pragtfuldt syn efter det vellykkede angreb. Da Riffelsyndika-
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tet blev sprængt i luften, så vi ildskæret helt ude i Lyngby. Vi fik penge 
til en S-togs billet og kørte ind og stod af på Nordhavn station for at 
nyde resultatet af Bopas arbejde.

Når der var luftalarm om aftenen eller natten, gik vi til at begynde 
med i kælderen. Men senere, da vi var blevet mere blaserte, gik vi op på 
altanen og så på de tvske lysbomber, som forvandlede nat til dag. Og 
næste dag samlede vi staniolstrimler op og brugte dem som bogmærker.

Da flåden blev sænket af sit mandskab den 29. august 43, drog vi med 
madpakke ind til Kvæsthusbroen og nød synet af det gamle artilleriskib 
Peder Skram, som var væltet helt om på siden, og masterne af de små 
torpedobåde, som ragede op over havnens grumsede vande.

Alle disse eksplosioner stimulerede vores lvst til selv at lave bomber. Vi 
købte kaliumklorat på apoteket, blandede det med sukker og lagde 
lunter til blikæsker fyldt med vort hjemmelavede krudt. Vi købte også 
salpeter og svovl (trækul fabrikerede vi selvfølgelig selv!), og man kan 
undre sig over, hvad apotekeren mon tænkte, når vi stod der med 
småpengene på disken og forlangte de kendte ingredienser til spræng
stof!

Flere af vore eksplosioner var ikke helt ufarlige. Vi fyldte tomme 
patronhylstre, som vi fandt i skoven, med sprængstof, satte projektiler i 
og anbragte sprænglegemet i en lille ståltrådsgalge med et stearinlys 
under.

En enkelt gang rettede vi skytset mod en gadedør, bag hvilken der 
boede slette folk, som var efter os, når vi stjal kirsebær! Så tændte vi 
stearinlyset, gik roligt bort - og hørte et grusomt brag få minutter 
senere.

Vi gravede bomber ned i gruset under Nærum-bancns skinner og 
nød drønet, når gruset sprøjtede til vejrs. En kammerat, som vi kun 
kendte periferisk, forargede os dog ved at opbygge et kæmpebål på 
Nærum-»grisens« skinner; han antændte det, og vi lå i læ bag sivene og 
så skinnebussen standse få meter fra ildhavet.

Lidt virkelig sabotage blev det også til! Lyngby akkumulatorfabrik 
leverede efter sigende vigtige dele til tvske undervandsbåde. På vej
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hjem fra skole kastede vi flere gange sten gennem en af fabrikkens 
ruder. Og så styrtede vi afsted. Det var nok småting, men det kostede 
da penge at få en nv rude sat i, og det gik vel også ud over den tvske 
krigsindustri!

Når min far kom hjem fra byen om aftenen, var det første jeg spurgte 
om: Illegale blade! Hvad havde han med hjem i dag? Næsten hverdag 
var der et eller flere. Studenternes efterretningstjeneste, Frit Danmark eller 
Defrie Danske. Jeg slugte dem og smuttede siden ind til naboen med dem 
- uanset spærretiden. Mens han læste, underholdt jeg den unge frue og 
luskede siden atter igennem hækken inden sengetid med de gode blade.

De fleste kom i »neutrale« konvolutter og blev sendt »ud på landet«, 
ud til familien på Vestsjælland. De sendte os æbler og slagtemad, men 
var så langt borte fra der, hvor der virkelig skete noget. Når min 
lillebror og jeg i 1943 og 44 efter en lang og besværlig jernbanerejse 
(madpakken spiste vi allerede ved Valby station) nåede ud til den lille 
stationsby på Kalundborg-Slagclse banen, så var vi mere velkomne end 
Stanley, da han fandt Livingstone i det mørke Afrika. Vi kom inden for 
i mange små hjem, fik æggemadder, hvidtøl og cikoriekaffe og måtte så 
fortælle de undrende »bønder« om strejker, sabotageaktioner og hvad 
vi ellers havde hørt. Om tovlige folk, der svømmede til Sverige i 
bilringe, og om en vild dreng fra 3. mellem i Lvngby, der ved smisken 
og smiger havde lokket en tysk soldat til at tage støvlerne af - og så 
tissede han i støvlerne, mens tyskeren blev opholdt af vores hylekor! Vi 
var selv til stede; det var nede på Jernbanevej ved den gamle politista
tion, og drengen hed Jørgen!

Vi fulgte godt med i krigens bevægelser, kendte de engelske generaler 
og de russiske marskaller, fulgte dem over italienske bjergpas og 
gennem I Ivideruslands sumpe. Mærkelige stednavne blev familiærefor 
os og huskes den dag i dag. Sjitomir, Kursk, Brjansk, Veliki Luki og 
Borisov. Vi ind tegnede de allierede hæres fremrykning på vore skoleat
lasser og grinede af de censurerede avisers frontberetninger med deres 
taktiske tilbagetog og sejrrige modangreb.

Vi lærte os udenad alle de tvske uniformsdistinktioner, og vidste 
hvad de forskellige farver filt betød. Pansergrcnadcrer, ingeniørtropper 
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eller infanteri. Vi skulle måske hjælpe vore befriere og fortælle, hvad 
det var for kompagnier, som holdt til på Jægersborg kaserne!

En sensommeraften havde mine forældre gæster. De sad og røg 
»papirutter«, spiste havregrynskager og drak »Frihavnens kaffeerstat
ning«, et af de bedste produkter overhovedet! (Må jeg i øvrigt erindre 
om, at også kaffeerstatning kom på rationeringskort i krigens sidste år!) 
Da jeg sagde godnat og gik på WC, glemte jeg at rulle mørklægningsgar
dinet ned. Da jeg tændte lyset, stod der en mand lige uden for vinduet 
og stirrede ind. Han havde uindfattede briller og blød hat på og lignede 
en detektiv. Jeg slukkede, og med dunkende hjerte fortalte jeg om den 
ubudne lurer. Min far og et par gæster gik huset rundt, men der var 
selvfølgelig ingen. Men han havde været der!

Da tvskerne havde taget politiet, organiserede man private vagtværn 
på vejene. Vore fædre gik, to og to, rundt i kvarteret med knipler og 
blændede lommelygter. En hjemmeværende skibskaptajn havde ad
gang til tjæret tovværk, han kunne splejse og fremstillede nogle pragt
fulde knipler, som helst skulle være lidt fugtige for at holde en rimelig 
grad af stivhed. Det morede ikke vore fædre at gå ude et par timer hver 
tredje nat, og heldigvis oprettede kommunen et civilt vagtværn efter 
nogle måneders forløb. Så kunne man atter sove roligt bag lås og 
sikkerhedskæder.

Der var nogen i Lyngby, der var nazister, jævnfør stemmeafgivningen 
ved valget. Bageren på Hovedgaden, som ellers virkede så glad. Han 
heilede, når tyskerne kørte forbi, og efterhånden sygnede forretningen 
hen. Folk gik til ringere bagere længere borte fra hvor de boede, og det 
var kun rimeligt. Måske var det forresten lovlig sent, at folk sådan 
skiftede bager, men danskerne var jo lidt sene i aftrækket. Der var også 
en viktualichandler, som efterhånden stod helt alene i sin butik med 
folkeleverpostej og bleg, melholdig kødpølse. En frodig grønthandler 
havde et dårligt rygte, blev også arresteret den 5. maj, men kort efter var 
han tilbage igen, lidt tvndere og noget afdæmpet; det var nok ikke så 
alvorligt.
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Alen selvfølgelig var der farligere folk end de småhandlende, som gik 
med, fordi de var trætte af fagforeningerne, »kævlet« og demokratiet. 
Der blev dræbt stikkere flere steder i kommunen. Og nazisterne skød 
modstandsfolk eller helt tilfældige forbipasserende. Et meget venligt 
cykelbud, som hed Mads og altid havde en god historie at fortælle, blev 
også såret af en tysk patron, men ganske overfladisk. Han var dagens 
mand i flere dage.

Efter den 29. august 1943 stod der tysk vagt uden for Sorgenfri slot i 
nogle uger. Det var strengt at se på for nationale danskere, og kort tid 
efter blev de erstattet med en dansk vagtstyrke, en slags politifolk som 
også fortsatte, efter at politiet blev arresteret i 44 og sendt til tyske 
koncentrationslejre.

Under folkestrejken i sommeren 44 følte vi, at vi endelig levede midt i 
krigen! Vi var på cykel fra tidlig morgen til spærretid, kørte nogen dage 
omkring hundrede kilometer, rundt, frem og tilbage. Ind ad Lyngby
vejen til Lundehuskroen. Der havde tvskerne vejspærringer, så man 
hverken kunne komme ind eller ud af København. Og ud på landet til 
Gladsaxe og Buddinge, hvor vi købte grøntsager hos gartnerne, som 
pludselig blev rige. Xed til Lyngby mejeri for at hente mælk og over til 
Vangede og Søborg, hvor vi hørte heftige ildkampe på den anden side af 
moserne.

Den elektriske strøm var afbrudt, men de fleste indbyggere på vores 
vej havde et fællesskab omkring en batteriradio, som de aflvttcdc i 
garagen. Den var anbragt i vores opklodsede bil, en Essex 193 1, og hver 
gang der var presse fra London eller Sverige, kom mændene for at høre 
nvt.

Vandforsyningen i Lyngby blev afbrudt nogle timer før det skete i 
Gentofte, så vi løb til Jægersborg station med spande efter vand, frem 
og tilbage og fyldte badekarrene op! Imens gravede vore fædre latriner i 
haven.

En af de første dage under strejken undte vi os en tur til Charlotten- 
lund strand i det strålende sommervejr. På hjemvejen blev vi kaldt ind 
til en slikforretning på Jægersborg allé. Strømmen var afbrudt der, og vi 
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fik - helt gratis - alt det is vi kunne spise og resten indpakket i aviser til 
at tage med. Det var dog smeltet og løb ud i papiret, inden vi nåede 
hjem!

Der var skydning og sprængninger hele døgnet rundt. Der blev 
dræbt langt mere end hundrede mennesker i de dage, men der var 
alligevel en opstemthed og frydefuld glæde hos os børn. Nu var vi med i 
krigen mod tvskerne! Nu havde de virkelig problemer med at holde ro 
og orden. Frihedsrådets opråb med krav til tyskerne nåede ud overalt. 
Folk kom hinanden ved. Der var engelske og russiske flag i gaderne, og 
de voksne fortalte, at man sang Internationale inde i Københavns gader. 
Den sang havde vi aldrig lært på Lyngby Statsskole, men vi forstod 
alligevel, at det var en god sang, en nazisterne ikke kunne lide.

Og så vandt vi jo næsten. Tyskerne kom med indrømmelser. Og livet 
gik videre.

Og vi holdt en lang sommerferie.

Den sidste vinter var slet ikke så streng som de to første krigsvintre. Der 
var ikke så meget sne og kulde, men butikkerne var næsten tomme; selv 
vi villabørn samlede aks på markerne ved Stenrødgaard og 1 Ividc- 
gaarden, og mor ristede »kaffe« af bygkorn og kunne ikke forstå, at 
rigtig kaffe skulle smage så meget bedre!

Lvngby-Taarbækbladet fortæller, at Murernes fagforening holdt 50 
års jubilæumsfest med underholdning af Den Gyldenblonde, Erika 
Voigt og Chr. Arhoff. Og man tilføjede i annoneen »For så vidt 
udgangsforbudet fra kl. 20 bliver opretholdt, påbegyndes festen kl. 14 
pre. og slutter kl. 18.45. Festudvalget«.

Og når vi nu har lokalavisen fremme fra den sidste krigsvinter, kan 
det tilføjes, at den er blevet tvndere. Der er kun få annoncer. Kanin
skind købes. Alt kan vendes. Gymnasicforeningen for Lyngby Stats
skole holder fest. Entré 3,75. 60 gram brød må medbringes. Hotel 
Rustenborg meddeler: Dansant aflyst foreløbig. Og en annonce fra 
Lyngby Mølle (telefon Lyngby nr. 3) lyder: Husk at købe hønsefoder 
for Deres mærker inden 1. april, da disse ellers er ugyldige.
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Der er ingen annoncer for andespil længere, men enkelte eftermid
dagsarrangementer med AND-ct spil. Fjcrkræavlerforcningen afhol
der spil om et eller to levende avlsdyr (gås og and). Der averteres med 
hestedrosker ved Lyngby station ved alle tog, og en lille notits i oktober 
1944 fortæller, at unglotterne i søndags havde indbudt deres forældre til 
møde på Hotel Lyngby. Unglotterne viste på forskellig vis, hvad de 
havde lært i sommerens løb, bl.a. sengeredning og jiu jitsu! Og så 
reklamerer isenkræmmerne med julegaver: Norske kvalitetsski.

Selvom det var en normal dansk vinter, var der jævnt godt med sne, 
og vi var i Ermelunden, på Spejderbakken mange eftermiddage. Den 
helt dominerende skikkelse på skibakken i de dage var Knud Henrik. 
Hans to brødre var arresteret af tyskerne, den ene sad i kz-lejr i 
Tyskland og den anden var i Frøslevlejren. Men Knud I lenrik havde en 
stor marine-tromlepistol i bæltet, og når vi fulgtes hjem i mørkningen, 
følte vi næsten, at befrielsen var kommet!

De tyskere, der var tilbage, var fattige og usle, og deres kapper var 
altfor store. De kørte i pindevogne med magre øg for, skrumplende og 
larmende over Hovedgadens brosten. Engang imellem affyrede de 
deres geværer, tilfældigt og planløst. Der var næsten ikke flere fly i 
luften, kun den langsomme vandflyver, Anders And, kredsede over 
København.

Langs S-banen gik der med få hundrede meters mellemrum ungarske 
soldater for at passe på, selv om linien bestemt ikke var et oplagt mål for 
jernbanesabotører. De rev deres knapper af og gav dem til os og tiggede 
brød. De var sultne, og knapperne var flotte med den ungarske 
Stefanskrone på, den med det knækkede kors. De kunne ikke snakke 
tysk, men vi forstod dem, når de sagde: »Hitler kaput!«

Det var han. De sidste dage hørte vi radio hele tiden. Sverige og 
England. Også den 4. maj kl. 20.35, hvor befriclscsbudskabet lød, og vi 
mødtes med vore naboer og drak sur vin og undrede os over at de voksne 
græd af glæde, mens de unge mænd samledes på de aftalte steder i 
Lyngby. De næste dage blev der skudt meget i Lyngby, og en enkelt 
gang smed vi os i grøften for hvislende kugler.

Men besættelsen var forbi, og en ny tid begyndte.
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BERETNING OM BYHISTORISK
SAMLINGS VIRKSOMHED 1977-80

Idet Historisk-topografisk Selskab og Byhistorisk Samling i det lokalhi
storiske arbejde har mange fælles berøringsflader, og selskabets med
lemmer må formodes at være interesserede i, hvad der foregår i 
Byhistorisk Samling, har bestyrelsen fundet det rimeligt, at Lvngbv- 
Bogen fremover bringer beretninger fra arkivet. Denne beretning 
dækker perioden fra Bvhistorisk Samlings åbning på Fricboeshvilc 
i. juli 1977 til i. juli 1980, idet der for den forudgående tid henvises til 
arkivets »præsentationsartikel« i Lyngbv-Bogen 1978.

Besøgende
Det samlede besøgstal vari juli-december 1977: ca. 1 200, i 1978: 3954, i 
1979: 4515 og i januar-juni 1980: 2872. Af disse besøgende er de fleste 
primært kommet for at se arkivets udstillinger, men der har gennem 
perioden været en stigning i antallet af henvendelser fra de besøgende til 
personalet om oplysninger, enten i tilslutning til udstillingerne eller 
inden for de pågældendes egne interesseområder, således at nu ca. 
halvdelen af de besøgende på en eller anden måde bliver betjent af 
personalet. Forskningsmæssig anvendelse af arkivet finder lejlighedsvis 
sted; men materialebestanden er endnu for lille til, at forskere kan 
fastholdes i længere tid. Derimod fortjener det at nævnes, at By histo
risk Samling i stigende grad leverer illustrationsmateriale til bøger 
m. m. I 1979 har arkivet således bidraget med billedmateriale til så 
fornemme publikationer som Klaus Hybel Bråuner’s »Mølleåens vand« 
(udgivet af Nationalmuseet) og Københavns Amtskommunes præsen
tationsbog. Ligeledes har arkivet fra udstillingen »Lyngby-Taarbæk i 
børns kunst« leveret illustrationerne til omslaget på Folkeligt Oplys
nings Forbunds studieplan for 1979-80.
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Af særlige besøg kan nævnes studiebesøg fra Bømlo og Askim 
biblioteker i Norge samt fra Willoughby og Stanton biblioteker i 
Australien, med henblik på opbygning af lokalhistoriske arkiver disse 
steder. Også en del danske kolleger har aflagt studiebesøg eller rettet 
telefoniske forespørgsler om praksis ved indsamling, registrering, arki
vering osv. En del skoleklasser har besøgt arkivets udstillinger eller har 
fået leveret undervisningsmaterialer til lokalhistoriske projekter, og et 
hold lærere i orienteringsfag ved Lvngbv-Taarbæk Kommunes skoler 
er blevet orienteret om Byhistorisk Samlings anvendelse i undervisnin
gen.

Udstillinger
Arkivet har i perioden afholdt følgende udstillinger:
i .7.1977-30.9.1977 »Lyngby-Taarbæk på postkort« (ca. 150 originale 
postkort, topografisk ordnet i passepartout’er).
i. 10.1977-31 •12- J977 »Kroer og værtshuse i Lyngby-Taarbæk i gamle 
dage« (billedudstilling med indlånte genstande og malerier fra ældre 
lokale kroer m.m.).
5.1.1978- 29.4.1978 »Lyngby-Taarbæk i 1950’crnc« (udstilling af foto
grafier fra lokalhistorikeren Gunnar Jørgensens samling).
6.4.1978- 30.4.1978 »Fabrikanten fotograferede« (komplet udstilling 
lånt af Københavns Bymuseum, omfattende fotografier optaget af 
J.B. Beauvais i 1880’erne og 1890’erne).
5.5.1978- 31.10.1978 »Collins Album« (fotografier optaget af fotograf 
A. Th. Collin omkring århundredeskiftet).
6.11.1978- 3 i .3.1979 »Rawcrts akvareller« (udstilling af topografiske 
akvareller fra ca. 1820-30 udlånt af Det Kongelige Bibliotek. Akvarel
lerne vistes i dæmpet kunstlys i et mørkelagt lokale af hensyn til 
dagslysets skadelige virkning).
26.2.1979- 5.5.1979 »Et udsnit af Lyngby-Taarbæk Kommunes male
risamling« (topografiske malerier, udstillet i Fricboeshviles hovcdbvg- 
ning i samarbejde med Flistorisk-topografisk Selskab).
9.4.1979- 31.8.1979 »Lyngby-Taarbæk i børns kunst« (topografiske 
børnetegninger fra 1955, udstillet i anledning af børneåret).
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10.9.1979-29.3.1980 »Københavns Befæstning« (fotografier fra hele 
sø- og landbefæstningen).
9.4.1980-antagelig resten af 1980 »Det gamle Virum« (fotografier og 
genstande, bl. a. en del ikke tidligere udstillede genstande fra Hjort
holm).

Personale
Den 24. februar 1979 døde By historisk Samlings første arkivar, Svend 
Aage Larsen (født 1909, arkivar i Byhistorisk Samling 1969-76).

Pr. i. juli 1980 består arkivets personale af 1/1 arkivar (cand. mag.), 
2/2 kontorfunktionærer samt studentermedhjælp 5-10 timer/ugen.

Forskning, udgivelser
Arkivets personale er til stadighed beskæftiget med arbejdet omkring 
udgivelsen af Lyngby-Bogen, hvor arkivaren fungerer som redaktør 
(fra og med Lyngby-Bogen 1978).

Jeppe Tønsberg har for foreningen af Lokalhistoriske Arkiver i 
Storkøbenhavn (LASK, se nedenfor) udført en beskrivelse af de enkelte 
medlemsarkiver i form af en rapport til brug for Københavns Amtsmu
seumsråds kortlægning af museale aktiviteter i Københavns Amt.

Inger Hartby har foretaget en indsamling af billed- og erindringsma
teriale vedrørende Hjortekær-området.

Jeppe Tønsberg har foretaget arkivundersøgelser og opmålinger 
vedr. arbejderbyggeforeningen »Frem« samt udført en registrering af 
gravsteder og monumenter på Lyngby Gamle Kirkegård. Resultaterne 
af begge undersøgelser foreligger som artikler i Lyngby-Bogen 1980.

Inger Hartby har foretaget en renskrift af folketællingen 1787 for 
Lyngby Sogn samt udarbejdet personregister hertil. Manuskriptet er 
udgivet af Byhistorisk Samling 1980, fortrinsvis med henblik på anven
delse i kommunens skoler.

Erhvervelser
I løbet af perioden er arkivets bogsamling blevet udbygget, således at 
der nu er en grundstamme af historiske opslagsværker og tidsskrifter.
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Mindepladen for G. F. Duckwitz på Frieboeshvile. Lennart Larsen fot.

Desuden foretages løbende indkøb af aktuelle bøger. Billcdsamlingen 
er årligt vokset med adskillige tusinde fotografier, dels originale (gaver) 
og dels affotograferinger. Også en del originalkunst er modtaget, bl. a. 
tre malerier af Axel Melskens med motiver fra Virum (gave fra fru 
Karen Melskens).

Arkivaliesamlingen er vokset med en del vigtige arkiver: Fhv. stads
ingeniør J. A. C. Rastrups privatarkiv, de ældre dele af forretningsarki
vet efter Hjortekær og Omegns Brugsforening, arkivet efter Murernes 
Fagforening for Ordrup og omliggende Byer (herunder hører nemlig 
Lyngby) samt en del grundejerforeningers arkiver. Andre vigtige 
arkiver er blevet registreret på stedet med aftale om evt. senere afleve
ring til Byhistorisk Samling.
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Fra indvielsen af mindepladen. Fra venstre fru Annemarie Duckveitz, borgmester Ole Harkjærog 
ambassadør Xils Svenningsen. By historisk Samling

Medvirken i større projekter
Januar 1978 stiftedes efter indbydelse fra Byhistorisk Samling forenin
gen af »Lokalhistoriske Arkiver i Storkøbenhavn« (LASK), som er en 
amtskreds under den landsdækkendc forening »Sammenslutningen af 
Lokalhistoriske Arkiver« (SLA). LASK har sekretariat i Byhistorisk 
Samling. Foreningen har blandt sine hovedformål at sørge for medlem
mernes videreuddannelse, og der er afholdt en del arkivorienterede 
kurser, institutionsbesøg og foredrag.

Desuden har LASK iværksat et dokumentationsprojekt omkring 
Københavns Landbefæstning med henblik på bl. a. optagelse af en film 
om befæstningen.

Blandt foreningens øvrige initiativer må nævnes anskaffelsen af en 
større serie mikrofilmkopier af realregistre til skøde- og pantebøger for 
Københavns Amt, hjemtaget fra Mormonkirkens genealogiske arkiv i 
Utah til fordeling blandt medlemmerne.
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Endelig påtænker LASK i samarbejde med de tilsvarende arkivfore
ninger i Roskilde og Frederiksborg Amter at iværksætte en indsamling 
af de folkelige bevægelsers arkiver i de tre amter i 1981-82.

Særlige begivenheder
Den 30. september 1979 afsløredes en mindeplade for G. F. Duckwitz, 
der tidligere har boet i Frieboeshviles sidebygning, hvor nu By historisk 
Samling har lokaler. Mindepladen, der er opsat på muren i porten, har 
følgende tekst: »I dette hus boede 1941-195 3 den senere tyske ambassa
dør i Danmark, Georg Ferdinand Duckwitz. Pladen er sat til minde om 
hans indsats for de danske jøders redning oktober 1943«.

En nærmere redegørelse for G. F. Duckwitz’ indsats er givet af 
universitetslektor Hans Kirchhoff i Lyngby-Bogen 1978.
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BERETNING OM SELSKABETS
VIRKSOMHED 1978/79 OG 1979/80

Historisk-topografisk Selskab mistede i året 1978/79 to fremtrædende 
medlemmer. Det drejer sig om fhv. stadsingeniør J. A. C. Rastrup, som 
var selskabets æresmedlem, og arkivar Svend Aage Larsen, der gennem 
mange år var selskabets sekretær. Begge har de gjort en stor indsats for 
Historisk-topografisk Selskab, både i bestyrelsen og gennem deres 
forfatterskab i Lyngby-Bogen, og det er trist, at de ikke længere er 
iblandt os.

Generalforsamlingen 1978 afholdtes onsdag den 19. april. I forbin
delse hermed holdt konservator Ole Alkærsig fra Nationalmuseets 
Farvekonserveringsafdeling et foredrag om »Farveundersøgelsernc og 
restaureringen af Frieboeshvile og Sophienholm«. Foredraget gav et 
godt indtryk af fremgangsmåden i sådanne undersøgelser, som ligele
des er gennemført i Brede Hovedbygning og i Støvlet-Katrines Hus i 
Bondebyen.

Sommerudflugten 1978 afholdtes lørdag den 3. juni kl. 15 på Fri
landsmuseet. De ca. 120 fremmødte deltagere samledes på gårdsplad
sen i den bornholmske gård, hvor museumsinspektør Ingeborg Christ- 
mas-Møller gav en introduktion til museets virksomhed og de anvendte 
teknikker ved husenes genopførelse i museet. Derefter gik deltagerne i 4 
hold, hvert under ledelse af en guide, gennem museet med besøg ved 
Landboskolen og Grundtvigs Fløjskole, og kl. 17 sluttede udflugten 
ved museets hovedindgang.

I efteråret 1978 afholdtes to arrangementer: Fredag den 17. novem
ber talte lektor Hans Kirchhoff fra Københavns Universitet om »G. F. 
Duckwitz. Skitser til et politisk portræt«. Dette foredrag fulgtes senere 
af en meget læseværdig artikel i Lyngby-Bogen. Onsdag den 6. decem
ber afholdtes en filmaften, hvor en del af Byhistorisk Samlings produk
tionsfilm fra lokale industrier vistes. Aftenen indledtes af cand.mag.
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'forben Ejlersen, der orienterede om projektet »Industrialismens byg
ninger og boliger«.

Lyngby-Bogen 1978, der udkom i december, har opnået pæne 
anmeldelser, selv om det er tydeligt, at en »blandet« bog med flere 
forskellige artikler ikke vækker den samme interesse hos anmelderne 
som en monografi (som f. cks. Sophienholm- og Marienborg-bøgerne). 
Derimod er salget af bogen gået over forventning, og det skyldes kun 
det usædvanligt store oplag, at bogen endnu ikke er udsolgt. Navnlig 
Hans Kirchhoffs artikel om G. F. Duckwitz har gjort bogen efterspurgt 
i ikke-lokale kredse.

I forbindelse med Lyngby-Taarbæk Festugen 25. fcbruar-4. marts 
1979 afholdt selskabet to arrangementer på Stadsbiblioteket: Mandag 
den 26. februar afholdtes en koncert med introduktion ved Mogens 
Brcndstrup om musiklivet i Lyngby. Torsdag den 1. marts causerede 
mag. art. Niels Birger Wamberg over »Det litterære liv i Lyngby« 
ledsaget af oplæsning. Idet det sidstnævnte arrangement skulle konkur
rere både med »Holocaust« i fjernsynet og med en hylende snestorm, 
der hindrede folk i at komme, blev fremmødet meget beskedent; men 
der var tale om et fremragende arrangement, som derfor senere blev 
gentaget.

Som det 3. arrangement i forbindelse med festugen åbnedes 26. 
februar i Frieboeshviles hovedbygning en udstilling af topografiske 
malerier i Lyngby-Taarbæk Kommunes eje. Det er kun sjældent, at 
offentligheden får lejlighed til at se disse malerier, og udstillingen havde 
derfor stort besøg, inden den lukkede 5. maj.

I forbindelse med generalforsamlingen 1979, der afholdtes torsdag 
den 19. april, vistes Claus Berings naturfilm »Mellem Furesø og Øre
sund« fra 1978. Filmen blev modtaget med stort og velfortjent bifald.

Sommerudflugten 1979 fandt sted mandag den ii.juni og gik til 
Lyngby Kirke og Gamle Kirkegård. Inde i kirken talte universitetslek
tor Axel Bolvig om kirkens tilblivelse og om dens kalkmalerier, og på 
kirkegården blev de fremmødte vist rundt af arkivar Jeppe 
Tønsberg. På grund af det store fremmøde - over 300 mennesker - 
måtte tilhørerne opdeles i flere hold, og en del af rundvisningerne på 
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kirkegården udførtes beredvilligt af kordegn Henning Holst. Allige
vel var trængselen stor, både inde i kirken og på kirkegården, hvilket 
ikke kunne undgå at forringe de enkeltes udbytte af besøget. Jeppe 
Tønsbergs manuskript til rundvisningen på kirkegården er imidlertid 
omarbejdet til en artikel med tilhørende kort i Lyngby-Bogen 1980, 
således at interesserede med bogen i hånden selv kan foretage rundgan
gen på kirkegården.

Ved det efterfølgende kaffebord på Stadsbiblioteket talte pastor 
Johannes Søbyc om Lyngby Kirkes præster i ældre tid.

Onsdag den 31. oktober 1979 gentog litteraturhistorikeren mag. art. 
Niels Birger Wamberg sit causeri fra 1. marts over »Det litterære liv i 
Lyngby« med oplæsning af skuespilleren John Hahn-Petersen.

Onsdag den 5. december holdtes et dobbelt foredrag om Københavns 
Befæstning, i tilslutning til Byhistorisk Samlings udstilling om dette 
emne. Først talte arkivar Lians Bjerg fra Rigsarkivet om befæstningens 
strategi og politiske forhistorie, og derefter redegjorde kaptajnløjtnant 
Peter Thorning Christensen med ledsagelse af lysbilleder for befæst
ningens topografi.

Lyngby-Bogen 1979 blev skrevet af historikeren dr. phil. Signe Prytz 
og fik titlen »Sorgenfri Slot og dets beboere«. Bogen udkom i december 
i 2500 eksemplarer, hvoraf der nu kun er 5-600 tilbage. Det er en 
læseværdig og morsom bog, måske navnlig fordi den gennemgår en stor 
del af danmarkshistorien ud fra en lokalhistorisk synsvinkel og derved 
præsenterer stoffet på en usædvanlig måde, der gør det lettere at huske 
de mange kongelige personers årstal og personlighed. Bogen har fået 
mange anmeldelser, der alle har været meget positive.

Til bogens udgivelse er der foruden Lyngby-Taarbæk Kommunes 
generelle årlige tilskud givet et tilskud fra Sparekassen for Lyngby og 
Omegns Fond på 15.000 kr. Flistorisk-topografisk Selskab bringeren 
hjertelig tak for dette tilskud, som har muliggjort udgivelsen af den 
smukke bog om Sorgenfri Slot.

Som noget helt nyt har Historisk-topografisk Selskab i samarbejde 
med Byhistorisk Samling udgivet bogen om Sorgenfri Slot også som 
lydbog. Lydbogen, der er en indtaling på kassettebånd af den trykte
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bog, kan ikke købes, men kan hjemlånes fra Stadsbiblioteket af syns
hæmmede.

Tirsdag den 19. februar holdt arkivar Jeppe Tønsberg et lysbilled- 
foredrag om Arbejdernes Byggeforening »Frem« i Lyngby omkring 
1900. En omarbejdet udgave af foredraget foreligger som artikel i 
Lyngby-Bogen 1980.

Ved generalforsamlingen i 1978 havde bestyrelsen bedt om forslag 
fra medlemmerne til emner, der ønskedes behandlet af selskabet i 
Lyngby-Bogen eller som foredrag: Lyngby Kirke og Kirkegård, Lyng
by Glasværk, fabrikkerne i Lyngby og arbejdernes forhold i ældre tid, 
det lokale musikliv i forrige århundrede, Københavns Landbefæstning 
og flere andre emner. Som det fremgår af beretningen, er en stor del af 
disse emner senere blevet behandlet, uden at de dog dermed kan 
betragtes som udtømte. Navnlig rummer Lyngbys industritid (fra 
1890’erne til 1960’erne) store mængder interessant og uudforsket stof, 
som selskabet vil forsøge at få behandlet.

En af de ting, som selskabets medlemmer ofte har fremsat ønske om, 
er udarbejdelsen af en bibliografi over litteratur om Lyngby-Taarbæk 
Kommune i lighed med de bibliografier, der foreligger for vore nabo
kommuner Søllerød og Gentofte. En sådan bibliografi for Lyngby- 
Taarbæk Kommune er nu under udarbejdelse af bibliotekar Lise Bada
wi, der er ansat af Lyngby-Taarbæk Kommunes Biblioteker i perioden 
1979-82 med henblik på denne opgave. Det kan allerede nu konstate
res, at bibliografien bliver temmelig stor, og der er ingen tvivl om, at 
der bliver tale om et overordentlig anvendeligt arbejdsredskab i det 
lokalhistoriske arbejde.

Selskabets medlemstal er nu vokset til langt over 1000; men med den 
historiske interesse, der er i tiden, og som er ganske naturlig i en 
kommune som Lyngby-Taarbæk, burde der være endnu flere medlem
mer. Bestyrelsen er klar over, at det store medlemstal også medfører 
pladsmangel ved arrangementerne; men det vil fremover blive forsøgt 
at dublere en del af de arrangementer, hvortil der ventes stor tilstrøm
ning.
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Registret gør ikke krav på fuldstændighed, idet en del uvæsentlige person- og 
stednavne er udeladt.

Andersen, Martin 117
Sofus 41
Søren 93

Arbejdernes Byggeforening for en Forsamlingsbygning i Lyngby 12 3
- Byggeforening »Frem« ..Se »Frem«
- Forsamlings-og Foreningsbygning i Lyngbykredsen 123
- Sangkor 167
Asisoff, Ellinc 39

Kasro 39

Baumann, Peter 87
Beck, C. 121
-, Vilhelm 78
Bentzen, C.A. 121
Bergmutter (lektor) 174
Bertelsen, Aage 171
Binder,J. L. 121,147
Birch, Alfred 165-66
Bleggården 46,53-56, 121
Blædel,Erik 175
Bo, Alf 172
Bondebyen 66-119 passim, 12 1, 144, 147, 149, 162
»Brage« (sangforening) 167
Brede 67-68
- Plejehjem 105-06
- Sangforening 167
- Skole 118-19
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Brodersen,Johan 87
Buchanan, Frances 35-36
Byhistorisk Samling for Lyngby-Taarbæk Kommune 45, 183-88

Carlshøj 27-28
Caroline Amalie 31,76,87-88
Cavling, Henrik 3 1
Christensen, Anders 19
Christian VIII 31,36
- X 160,161
Christiansen, Chr. 123,124,143
Cock-Clausen, Ingeborg 45 
deConinck, Fréderéric 22 
laCour,J.C. 40 
Cruusberg, G. 158

Dahl (købmand) 145
Dansk Gardin og Tekstil Fabrik 87, 121, 140, 147
Danske xVIissionsselskab, Det 23
Daverkosen, Edmund 118
Ditlewsen, J. G. 87
Drewsen, Chr. 73
Duckwitz, G. F. 186-88

Eiberg (slagter) 92
Eller, Hans Bruun 29-30

Ferskvandsbiologisk Laboratorium (Frederiksdal) 41
Frederiksen, N. C. 40-41
Frelsens Hær 79
»Frem« 120-56
Friis Hansen, Julius 78-79
Frilandsmuseet 40
Fugl, Ulrik Nicolai 36
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Fuglevad Rørs ko v 115

Gardinfabrikken: Se Dansk Gardin og Tekstil Fabrik 
»Gemytligheden« 94-95, 121
Goldschmidt (læge) 87
Graf (kaptajn) no
Gramlille 33
Gudmundsson, Asgeir 41

Gudmund 41

Halberg, Frederik 83
-, Theodor 73, 75, 80, 109
Flamann (slægt) 36
-, Oscar 36
-, Samuel 36
-, Th. 36,81,87
Hansen, Jørgen Vilhelm 124
-, S. H. Hoffmeyer 87
-, Sophie Nathalie f. Lyndgaard 23
Harkjær, Else 160
Hartby, Inger 66
Harup, Lars 85-86
Heger, Eline 26
Herbach, Frederik Gaspar 45
Herdahl,Carl 32-33,81,87
-, Charles 32
Historisk-topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune 189-92
Hold’an 87, 167
Hollandshuset 144
Hollandsmosen 111 -12
Flotel Lyngby 81,87, 160, 161, 167
- Rustenborg 82,87, no, 166, 167
Ilummeltofte 40
Haastrup (slægt) 33
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Ibsen, P. D. 36
Indre Mission 78-79

Jacobsen (slægt) 33
Chr. Ludvig 27, 36

Jensen, Albert 30
-, Erik Vagn 157
-, Flans P. 124

I.c. 34
Jernbanepensionatet 161
Jernbanestien 78
Johnsen, Carl F. 124
Jørgensen (slægt) 33,42

A. A. 165
- Chr. 37
-, Emmy f. Herdahl 33, 109-10
-, Thøger 103
-, Valdemar 33

Kai, Anders 124
Knoop & Schleisners Kattuntrykkeri 45-65 
Knoop, C. A. 47, 53, 56, 58, 60, 61,63 
Knud (arveprins) 160
Kofoed, N. Chr. 128
Kraft (slægt) 35
-, Frederik 35
Kristensen, Tom 160, 167
Københavns Amts Avis 32,41

Landboskolen ved Lyngby 40
Larsen, Sv. Aa. 185, 189
Lassen, Elna 145
Leed, Haagen Pedersen 29
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Lehwald, Georg 126, 128
Vilhelm 126, 128

Levetzow, Cornelia 28
Liep, Peter 75
Lindegårdsskolen 157-58, 163, 168
»Lokalhistoriske Arkiver i Storkøbenhavn« 187
Lorentzen (translatør) 116
Lottenborg 87
Lund (slægt) 27-28,33
-, Carl(d. 1909) 28-29,36,81,91
-, Carl(d. 1979) 28
-, Hendrik 28
-, Henrik Anders 28,91
-Jørgen 28,36,37,91
-, Peter 28-29,33,90-91
Lundtofte 13
- Kirkegård 15
Lyngby Accumulatorfabrik 177-78
- Arbejderforening 31,122-23
- Assistens Kirkegård 13, 14, 15
- Avis 41
- Dameroklub 167
- Folkeblad 41
- Gamle Kirkegård 5-44
- Glasværk 76-77, 121
- Hovedgade 147
- Kirke 77
- Mose 77, 141, 143
- og Omegns Dilettantklub 161
- Parkkirkegård 15, 16
- Private Skole 31, 168
- Sangforening 167
- Skole 76,89,96-99, 103-04
- Station 77
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- Statsskole 31, 158, 168-75
- Sukkerraffinaderi 1 21
- lidende 41
Lyngby-Taarbæk Bladet 41
- Kommunes Biblioteker 23
Lüthcke, Heinrich 144

Madsen, Anders 26
Mcldahl, Ferdinand 30, 37
Melskcns, Axel 186 
iModeweg-Hansen, P. 172 
»Morgenrøden« (sangforening) 161 
Mortensen (arbejdsmand) 95-96 
Müffelmann, Alvilde 33-34
-, Hother 33
Mürer, T. C. 23

Nisbeth, William 46, 53

Olsen, Niels 127,128
Orlamundt (skoleholderske) 87 
Otterstrøm, C. V. 41

Piper (slægt) 33
-, Emil 124
Poschmann, Chr. 38 
»Posemandens Hus« 38
Pritzcl, L. M. 121
Propforeningen 167

Rastrup,J. A. C. 186, 189 
Reisenberg,Johs. 35
RerupJ.A. 31-32
Rustenborg: Se Hotel Rustenborg
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Rønne, Bone Falch 22-23, 36, 69-70
Røpke (skomager) 94-95
Rørdam, H. F. 37,78,89,118-19
-Jutta 30-31

Peter 23,30-31,36,37,75,76,77,78,80,88-89
Raadvad 73-75
- Sangforening 167
-Skole 89

Schack, Karen 33
Sehlcisner, Carl 47, 53, 56, 58, 60, 61,63
-, Gotlieb 47,61
Schulin (slægt) 40
-, Johan Sigismund 40
-, Sigismund Ludvig(d. 1836) 22,40
-, Sigismund Ludvig (d. 1929) 40
Sigbrand, K. J. 168
Sigtrygsson, S. 165-66, 169
Skjoldager (slægt) 66-119, spec. s. 67-72
-, Andreas 109, 110
-, Ane Marie f. Mathiasen 69, 100-03
-, Carl 77-78
-, Chr. Gødert 66-119 passim
-, Ditlev 67
-, Emma Emilie f. Halberg 66-119 passim
-, Halfdan 78
-, Hans Harald 28
-, Magdalene Elisabeth f. Herring 67
-, Niels Hansen 67-77
-, Nis Nielsen 67-68, 119
-, Valdemar Georg 66-119 passim
-, Vilhelm 76, 99, 106, 111-12, 11 3
Sodemann, L. C. F. 164
»Sognefogedens Gård« (Lundtofte) 3 7
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Sondrup,J.N. 28 
Sorgenfri Kirkegård 14,15 
Soya, C. E. 160,167, 175 
Stybe, Chr. V. 73-75
Suhr, N.F. 145

O. B. 30
Svendsen, Ellen f. Jensdatter 34 
-, Peter 124
Sønderlund (lektor) 174 
Sørensen, Frode 162
-, Peter 33

Thomsen, O. 172
Thyssen, A. D. 30, 31
-, Hans 31
Thyssens Skole 31,87
Tietgen, C. F. 30,36, 37 
Toftegærdet 14 123
Tønsberg, Jeppe 5
Taarbæk 13,69-70, 75
- Kirke 14, 75
- Kirkegård 14, 15

Ugebladet 41

Vallerød, Ole 114
Wang, C. 172
Weisler, G. 20
Winther, Chr. 33
Virum 13
Virum Mose 114-15 
Wohlfahrt, Carl 146-47
Vorup (tømrer) 109
Vosbein (slægt) 33
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