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Irene Skovgaard:
OM MIN UNGDOM I SORGENFRI
OG OM MUSIKSKOLEN

Bakkebo
I August 1918 flyttede mine Forældre til Kongens Lyngby til en 
Villa paa det, der dengang hed Frederiksdalsvej 59, men nu hedder 
I. H. Mundtsvej 4 A (Figur 10). Det er en Villa, der ligger med en 
meget fin og stor Udsigt over Lyngby Mose (men det ser man nu 
ikke mere fra Vejen, da Sorgenfri Kirke og Præstegaard dækker 
for det sidste Stykke aabne Udsigt fra Hummeltoftevej). Villaen 
var bygget ca. 1905 af en Murermester til eget Brug. Han solgte 
den alligevel til Grosserer Skibby, hvis Kone nu i 1918 syntes den 
var for stor til dem i deres Alderdom. De solgte den altsaa til 
min Far.

Min Far var Maleren Niels Skovgaard, og foruden ham var vi 
min Moder og seks halvvoksne Børn. Vi kom fra det smukke 
gamle Karlsberg ved Hillerød, men der boede vi til Leje, og nu 
var vi blevet sagt op. Det var jo under første Verdenskrig, og det 
var meget vanskeligt at finde Lejligheder eller Huse, saa Far og 
Mor saa sig ivrigt om. Mor ville gerne nærmere København, da 
mine fire Brødre var kommet i Studere- og Uddannelses-Alderen. 
Takket være Billedhugger Wagner fik de at vide, at Huset her var 
til Salg, og Far blev saa betaget af Udsigten over Mosen og Søen, 
at han købte Stedet. Hele Juli 1918 arbejdede saa Far og mine 
Brødre paa at gøre Stuerne mindre flotte, men mere hyggelige. 
Hovedtrappen var altfor pompøs for Fars Smag. Øverst paa 
Trappeafsatsen laa to Sfinxer, og Cementkanten, der snoede sig 
ned, endte med to store Vaser. Alt dette blev fjernet og brugt til 
Fyld i vores Lysthus. To store Vægmalerier i Vestibulen og de 
brogede Glasdøre blev ogsaa fjernet, men saa var Huset ogsaa 
blevet anvendeligt, syntes Far. I Dagligstuen var der en malet Fri-
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Irene Skovgaard 

se Væggen rundt, som maatte bort, og en Masse Stukdekorationer 
blev ligeledes fjernet. Far malede nu Væggene pompeianskrøde og 
Dørene lyse graa med smalle sorte Kanter. Den store svenske Ovn 
af hvide Kakler blev revet ned og en Klæberstensovn, som Far 
havde fundet og købt paa en Gaard i Dovre (Norge), satte han op 
i Stedet, og derefter blev Stuen fyldt med min Farfar P. C. Skov- 
gaards dejlige Landskaber (Figur 2 og 8).

Huset ligger paa en Sydskraaning, saa det, der er Kælder mod 
Nord, bliver gode, lyse Stuer mod Syd (Figur 1). Nederst boede 
mine Brødre, ovenpaa laa saa Stueetagen med tre store Stuer og en 
dejlig Veranda, hvor Mor altid havde fuldt af Nerier og Hibiscus. 
Paa første Sal fik Far bygget et stort Atelier i Taarnet med ud-

Figur 1. Niels Skovgaards Hus set fra Syd. I Forgrunden blomstrer Magnolia
træerne. Flagstangen til højre er lavet af Stammen af en gammel Tuja fra 
Frederiksdal. Flagspætterne har nu kastet sin Kærlighed på den og forhindrer 
dens brug som Flagstang. B. Refn foto.
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Om min Ungdom i Sorgenfri og om Musikskolen

Figur 2. Sofahjørne i Dagligstuen. Sofaen og Bordet er tegnet af G. C Hilker 
(1807-75) til P C. Skovgaard (1817-75), da denne i 1851 var blevet gift med 
Georgia (1828-68), født Schouw.

Sofaen havde først et Betræk af grønt Rebs. Efter at Niels Skovgaard i 
1894 var blevet gift, tegnede han et graat og grønstribet Betræk med røde 
Spidser inspireret af et græsk Mønster. Betrækket blev vævet af en Søster til 
Anne Marie Carl Nielsen. Ca. 1958 er Betrækket blevet kopieret af Eline 
Skovgaard, Joachim Skovgårds Datter. Ved paasætningen af det nye Betræk 
paa Sofaryggen er Spidserne i Mønstret, der oprindelig sad forneden, anbragt 
ved Ryggens og Armenes Overkant.

To Stole, tegnet af Hilker og med Betræk broderet i Stramaj af Georgia 
Skovgaard, der tidligere stod ved Bordet, er nu paa Kunstindustrimuseet.

Blomsterbordet foran Vinduet, hvor den ægyptiske Kalkstensfalk staar, er 
tegnet af Niels Skovgaards Søster Suzette (1863-1937) gift Holten. Se Side 
20 ff. B. Refn foto.



Irene Skovgaard

mærket Belysning for en Maler. Heroppe fra Altanen var, og er, 
Udsigten hel pragtfuld over Søen og Mosen, over Lyngby og Jæ
gersborg, Gladsaxe, Bagsværd Sø og Skovene ved Farum. Mosen 
var dengang rigtig Mose med Lav og Blaabærris og meget mere, 
dog med smaa Pletter af lave Elletræer. Haven, der gik ned til 
Prinsessestien, var frodig og velholdt og fuld af alle Slags Frugt
træer, og der var to lange Drivhuse med blaa Druer. Hvis man 
vandrede herud fra Lyngby Station tog det en god halv Time. 
Det var det sidste Hus paa vejen, derefter kom Marker og længere 
ude kom Pipers Gaard og Sønnens store Gartneri. Carl Schepler 
havde dog købt et stort Stykke Mark ved Siden af vores Grund, 
men det var ikke bebygget de første Aar, vi boede her. Vores nær
meste Nabo ind imod Lyngby var Maleren Johannes Glob i »Syd
skrænten«, men der var et Stykke Mark imellem, og paa den an
den side Vejen gik Thyssens Ko og græssede. Glob og Far anlagde 
sammen den første Sti ud i Mosen, vinkelret paa Prinsessestien. 
Den snoede sig ud til Søen, hvor vi fik en lille Baadehavn. Her 
havde vi saa en stor Robaad, som ogsaa blev brugt med stort La
tinersejl. Far og mine Brødre sejlede meget de første Aar. Den
gang var der ikke mange Baade paa Søen, men der var dog en 
Del med Sejl. Far havde som Dreng ofte besøgt Biskop Monrad 
paa Hummeltoften, som var hans Gudfar, og da havde han og 
hans Broder Joakim cyklet paa Vandcykler paa Lyngby Sø. I 
det hele kendte Far Egnen grundigt og cyklede meget med os om 
Søndagene til alle de mange dejlige Steder i Omegnen. Der var jo 
saa faa Biler endnu dengang, saa vi kunne færdes overalt paa 
Cykel.

Min Far.
Om Hverdagen var Far biflittig og maatte nødig forstyrres i 
Atelieret (Figur 3). Først efter Middagsmaden slappede han af med 
en Cigar i sin Lænestol, mens min Søster eller jeg hjalp Pigen med 
Opvasken. Derefter samledes vi alle til Højtlæsning i Dagligstuen. 
Far var en herlig Oplæser. Han læste ganske jævnt, men man mær-
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Om min Ungdom i Sorgenfri og om Musikskolen

kede, at han selv var vældig optaget af, hvad han læste. Vi var saa 
fangede af Bogen og Samværet, at vi syntes, det var helt forkert, 
hvis vi en Aften ikke kunne være hjemme. Vi sad hver med sit;

Figur 3. Billedhuggeren og Maleren Niels Skovgaard (1858-1938). Efter Foto
grafi 1934. ß Refn foto.
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Brødrene tegnede, snittede eller modellerede, og vi Piger syede 
efter Fars og Farfars Mønstre paa Puder, Duge, Kjoler og Kraver. 
Vi læste Dickens, Selma Lagerløf, Jonas Lie ogsaa Kipling, Tolstoj, 
Dostojevski og mange andre. Naar vi bad meget fik vi ogsaa Hol
berg og Shakespeare, især hvis vi en sjælden Gang skulle se noget 
af det paa Teatret. I Tyverne var der hver Sommer herlige Afte
ner i Ulvedalene med »En Skærsommernatsdrøm«, »Hellig Tre
kongers Aften«, »Elverskud«, »Der var engang«, »Hagbart og 
Signe« og andre, hvor vi, store og smaa, cyklede ud til Dyrehaven. 
Vi kom ogsaa mandsstærke ind at se Ingolf Skanke som Hamlet 
paa Betty Nansens Teater. Det var uforglemmelige Oplevelser og 
altid var det vigtigste: at Far var med. Om Sommeren malede Far 
i fri Luft, og han malede en hel Del Motiver i Frederiksdals Skov, 
men mærkeligt nok malede han aldrig vores egen Udsigt. Hver 
Vinter var Far i Gang med en Altertavle. Han fik saa mange Be
stillinger paa Altertavler, at han ofte maatte sige Nej, men der 
findes Landet over en hel Del Kirker med Arbejder, der er ud
ført her paa Bakkebo. Far havde længe haft Lyst til at hugge en 
Statue af Grundtvig, og i 1928 havde han lavet en Skitse dertil. 
Den blev bestilt af Carlsbergfondet. Far arbejdede derefter i 
20’erne paa en Gipsmodel i IV2 X Menneskehøjde her hjemme i 
Haven pa Plænen ud til Vejen. Hver morgen kom Christian 10. ri
dende forbi, og en Dag standsede Kongen ved Laagen og hilste paa 
Far. Far skyndte sig at tage sin gamle, bredskyggede Hat af, men 
da han mærkede, at han under den havde sin tykke, uldne Hue tog 
han den af med den anden Haand og bukkede nu med sin Kalot 
paa, saa Kong Christian har nok knust et Smil. Direktøren på Suk
kerfabrikken i Lyngby tilbød Far et stort, tomt Lokale i Fabrikken 
til Arbejdet med selve Stenen til Grundtvigstatuen, og saa travede 
Far da hver Dag i to Vintre til Sukkerfabrikken og fuldførte den 
store Statue. Den staar nu i Gaarden i Vartov (ved Raadhusplad- 
sen, København). Der ville Far helst have den anbragt. Havhesten, 
der staar i Grønnegaarden ved Kunstindustrimuseet blev udført i 
Hillerød, og Epitafiet i Marmorkirken udførte Far paa et Sten- 
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Figur 4. Sofaen af Mahogny har tidligere været Seng. Tegnet af M. G. Binds- 
bøll (1800-56). Over Sofaen Niels Skovgaards Relief: Rolfs Kamp i Lejre. 
1932-33. Skaaret i Lindetræ. Derover Niels Skovgaards Forslag til Rekonstruk
tion af Vestgavlen til 7. eus templet i Olympia. Se side 12. B. Refn foto.
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huggerværksted i København, hvor Kaj Nielsen ogsaa arbejdede 
paa den Tid, men Gipsmodellen er skabt paa Bakkebo.

Her paa Bakkebo har Far ogsaa tegnet et stort Antal af sine 
Illustrationer. Han tegnede mest om Aftenen før eller efter sin Op
læsning og i den mørke Decembertid, hvor han ikke kunne male. 
Hans Illustrationer til »Danske Sagn og Eventyr« og »Sønder
jyske Folkesagn«, »Regnar Lodbrogs Saga« og mange flere er teg
net her. Axel Olrik havde arbejdet med at samle Folkeeventyr fra 
alle Egne af Landet, og han bad Far om at illustrere dem. De ud
kom i 4 Bind og ikke mindst Illustrationerne gjorde dem meget 
efterspurgte. Naar Far fik en Stak Eventyr fra Olrik læste han 
ofte et Par højt for os og satte sig derpaa til at tegne. Vi var da 
naturligvis spændte paa Udfaldet, og det var som om Eventyret 
pludselig blev spillevende for vore Øjne, naar vi saa Tegningerne. 
Tit havde Far som ved et Lyn set Situationen for sig og tegnet det 
ned paa faa Minutter, men det hændte ogsaa ofte, at Tegningen 
ikke blev helt, som han saa i sit Indre, og da kunne han blive ved 
at tegne dem om og om. Vi kan derfor have op til 10-12 Tegnin
ger af samme Situation. Vi har for Eksempel mange Tegninger til 
24 Katte (omskabte Hekse), der løber i Ring om Soldaten, og vi 
maatte da hver Gang tælle efter for Far, om der nu ogsaa var 24.

Det store Relief af »Lejrekampen« med Rolf Krake og hans 
Mænd, der kæmper mod Overmagten, mens Lejreborgen brænder, 
skar Far i Lindetræ (Figur 4). Han arbejdede ofte paa det om 
Aftenen for at bruge Dagslyset til at male i. Jeg hørte ham en
gang skære paa det en sen Søndagsaften, da nogle Gæster var ta
get af Sted, og jeg sagde forundret: »Men skal du dog ikke til Ro 
nu«, og Far svarede: »Jeg maa vel have Lov til at more mig lidt«.

Min Mor.
Min Mor var udpræget Musikmenneske med en charmerende, let 
og lys Sangstemme. Hun sad helst ved Flyglet hele Dagen, men 
det var vanskeligt at kombinere med et stort Hus og 6 Børn (Fi
gur 5). Heldigvis havde man jo dengang god Hjælp i Huset. Vi 
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havde altid en fast Kokkepige og desuden en »ung Pige i Huset«, 
som det hed, der hjalp med Rengøringen og gik til Haande med 
alt muligt, men Mor havde alligevel altid travlt med Indkøb og 
Tilrettelæggelse og især med Sy- og Stoppekurv. Hun elskede at 
samle os alle omkring Klaveret, og saa sang vi af Hjertens Lyst, 
især fra Højskolesangbogen. Mine Brødre sang »Holger Danskes 
Sange« af Gade, Loewes Ballader og især Bellmann og Glunterne. 
Mor og jeg sang alle tænkelige Duetter: Mendelsohn, Schumann og 
Dvorak samt Kjerulf og Rung. Vi spillede ogsaa meget firhændigt, 
som dengang var en Vej til at lære Symfoner og Kvartetter at 
kende, som var udsat for firhændigt, da man endnu ikke havde

Figur 5. Hjalte Skovgaard (1899-1967): Ingeborg Skovgaard (1867-1958) ak
kompagnerer sin Søn Hans Georg (1898-1969). Blyantstegning, dateret 6. April 
1919. B. Refn foto.
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gode Grammofonplader. Bedst var det dog at sidde i en Krog og 
høre Mor synge Mullerliederne eller Heises Romancer og mange 
andre dejlige Sange, som hun selv akkompagnerede udmærket. 
Paa Dage, hvor Pigen havde fri, og Mor skulle lave Mad, var det 
ikke altid saa godt med Sangen, for saa fik vi jo let branket Kød 
eller sveden Grød. Mor var opdraget i en Tid, hvor man lærte me
get Sprog i Skolerne, saa hun var god til at hjælpe os med Sprog
lektierne, særlig med fransk. Naar vi var i Udlandet, var det 
ogsaa hende, der maatte klare det sproglige. I de unge Aar var Far 
og Mor IV2 Aar i Grækenland, og da blev Mor dygtig til græsk og 
morede sig meget med at snakke med Konerne paa Landet og i 
Butikkerne. Far fik ogsaa lært en Del, saa naar de hjemme ved 
Bordet ville fortælle noget, vi andre ikke maatte høre, maatte 
det blive paa græsk. Mor var ogsaa botanisk interesseret og hav
de mange sjældne Planter, men det var Far, der arbejdede i Ha
ven og i Drivhusene. Han syntes, det var godt at røre sig efter 
den lange Stillesidden ved Stafeliet.

Vi Søskende.
Min ældste Broder, Ebbe, ville være Landmand, saa han var alle
rede kommet hjemmefra, mens vi boede i Hillerød, men min Bro
der Ole var uddannet Billedskærer, og han blev boende hjemme. 
Han fik indrettet et udmærket Værksted i vores Udhus, men 
der var ingen Varme, saa i den værste Vintertid arbejdede han 
i et Hjørne af Atelieret. Han var meget svagtsynet og maatte 
snitte ret groft, men han var fantasifuld og skabte helt særpræ
gede egne Former og Ornamenter (Figur 6). Han skar Stole, 
Skaale og Æsker, som han udstillede og solgte paa den nystar
tede Julegaveudstilling, der hvert Aar blev afholdt i Teknolo
gisk Institut. Med Aarene gik det ned ad Bakke med hans Øjne 
og fra 40-erne var han helt blind. Som blind blev han en vel
kendt Person i Lyngby. Han var god til at finde Vej og gjorde 
dagligt Byærinder for os andre. Folk var vældig flinke til at 
hjælpe ham, og saa fik han sig en lille Snak med dem med det 
samme. Han døde i 1968.
14
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Figur 6. Frugtfad i Bøgetræ tegnet og skaaret af Ole Skovgaard ( 1897-1968 ).
Diam.: Ca. 36 cm. B. Refn foto.

Min tredie Broder, Hans Georg, blev Arkitekt (Figur 5). Han 
boede her til han blev gift i 1924. Han var et rigt udstyret Men
neske med store Evner til at samle sig Venner, saa han førte meget 
Liv til Hjemmet og mange nye Interesser, foruden de kunstneri
ske, som han besad i fuldt Maal. Han tegnede meget i sin Fritid og 
blev med Aarene en fremragende Landskabstegner. Til hans 
mest kendte større Arbejder hører Anlægget paa Kongenhus Hede 
ved Viborg, med Relieffer paa store Kampesten.
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Min fjerde Broder Hjalte blev Maler (Figur 7). Han var 
meget i Norge, da han led af Astma, men han boede dog mest 
herhjemme til han blev gift i 1935. Han har malet mange Bille
der og Skitser fra Lyngby Omegn, men især malede han Fugle i 
Mosen og i Skoven. En del af hans Billeder findes paa Skov- 
gaardmuseet i Viborg og i Kobberstiksamlingen paa Statens Mu
seum for Kunst. Han selv lagde dog størst Vægt paa sine kirke
lige Arbejder, og hans Hovedværk er nok Fresken i Apsissen i 
Gi. Haderslev Kirke. Han var ogsaa interesseret i Fuglenes 
Sang og kendte de fleste Fugle paa Stemmen. Jeg kan huske, at 
jeg har gaaet Tur med ham paa Mosen lige nedenfor vores Hus, 
hvor han udpegede 24 forskellige Fuglearter for mig gennem 
deres Sang. Ofte laa han i Dagevis i Mosen med sin Kikkert og 
tegnede den samme lille Fugl i alle mulige Stillinger og Situatio
ner.

Figur 7. Artiklens Forfatterinde Irene Skovgaard med sin Broder Hjalte Foto
graferet paa Marken ved Prinsessestien. B. Refn foto.
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Min Søster, Elise, der var den yngste, kom i Skole i Lyngby. 
Jeg kom derimod til at gaa i Karen Kjærs Skole paa Aaboulevarden. 
Det viste sig at være ret besværligt. I 1919 var der paa Grund 
af Brændselsmangcl stærkt indskrænket Toggang, saa at jeg, for 
at være paa Skolen Kl. 8 Morgen maatte med et Tog, der gik 
ca. Kl. 6 fra Lyngby, saa jeg maatte hjemmefra Kl. halv seks. 
Derpaa sad jeg omtrent en Time og læste Lektier paa den gamle 
Nordbanegaard, før det kunne nytte at gaa til Skolen, der først 
aabnede et Kvarter før 8. Siden gik jeg 3 spændende Aar paa 
Konservatoriet, men da var Toggangen meget forbedret. Mor 
var sød til at invitere til Ungdomsgilder, og da var det næsten 
altid Ordsprogsleg, der maatte holde for. Vi havde lært det at 
kende hos min Faster, der elskede at lege, og nu tror jeg nok, 
at det var os, der indførte det i Lyngbykredsen. Vi havde man
ge unge Venner, der studerede, især tre Brødre Balslev, som 
spillede glimrende Komedie i Legen, og min Broder Hans Georg 
var selvskreven Fører. Kunne vi lokke Far med, blev det for Al
vor sjovt. Vi klædte os ud og agerede med lange improviserede 
Samtaler. En Gang husker jeg, spillede vi »Lutheraner« (lutter 
Aner). Da hentede vi alle Fars største Rammer, og saa viste en 
Tjener med Lygte rundt paa et gammelt engelsk Herresæde (i 
den mørklagte Spisestue) og belyste efterhaanden Billeder med 
den ene gamle Adelsmand efter den anden. Min gode Veninde 
Ellen la Cour stod ligbleg i Rammen som Marie den Blodige og 
dryppede blodrød Ribssaft ned fra Kinderne. En anden Gang 
laa jeg gemt under Stole og Tæpper som »Vesuvs Udbrud« og 
kastede Koks op i Luften fra en Kulkasse, mens Fru la Cour 
buldrede paa en Kakkelovnsskærm. Vi legede ogsaa »Digterleg«. 
Man sad i Rundkreds og én fremsagde et Vers, hvorpaa han 
snurrede et Grydelaag pa Gulvet. Den, han havde udpeget, 
skulle da fange Grydelaaget, før det væltede, og sige Navnet paa 
Digteren, der havde skrevet det fremsagte Vers, ellers måtte der 
betales Pant. Vi elskede ogsaa at »tegne Sedler«. Vi skulle illu
strere Begyndelsen af en Sang eller et Digt, og saa gik Sedlerne
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rundt og alle skulle gætte paa, hvad det var for en Sang. Her var 
Far naturligvis igen den vigtigste, altid med den morsomste Teg
ning, som vi bagefter trak Lod om. Men der var mange andre gode 
Tegninger, baade af Vennerne og Fætrene og Brødrene.

Omgangskredsen.
Min far, der var ivrig Grundtvigianer, havde haft mange store 
Opgaver i Højskolekredse og Valgmenigheder, størst maaske 
Altertavlen i Immanuelskirken i København og Korvæggen og 
Korbuen i Høve Frimenighedskirke. Da vi flyttede til Lyngby 
(det kaldtes jo ikke Sorgenfri dengang) blev han derfor meget 
gæstfrit modtaget af Forstander Rosendal paa Grundtvigs Høj
skole og hele Kredsen der og ligeledes af Pastor Hjortkær og 
mange af Lyngby Kirkes Menighed. Far havde dog ikke Tid og 
Kræfter til alt for megen Selskabelighed, men min Mor var glad 
for at være med i en Kreds af Mennesker, der var levende in
teresseret i alt kulturelt og kristeligt Arbejde. Da Pastor Krohn 
blev Sognepræst i Lyngby, ledede han en Bibelkreds, der bestod 
af Familierne: Forstander H. A. Rosendahl, Kommunelærer 
Nissen, Skolebestyrer Thyssen, Lærer Madsen, Brede og mine 
Forældre. Kredsen holdt Møderne rundt i Hjemmene, og naar 
det var hos os, var vi unge gerne med. Far var en meget stille 
Mand, men Pastor Krohn var altid ivrig for at faa ham til at 
deltage i Diskussionen, og naar det lykkedes, lyttede alle op
mærksomt. I 20rne og 30rne blev der holdt grundtvigske Ven
nemøder, og de blev ogsaa nogle Gange holdt hos os. Da vrim
lede Stuerne af Mennesker, og der blev talt og sunget meget. 
Der lærte vi Magister Otterstrøm at kende, og hans Kone blev 
en god Veninde af min Mor trods stor Aldersforskel.

Musikeren Harald Agersnap dannede en Sangforening sam
men med Kaj Rosendal, den senere Organist ved Lyngby Kir
ke. Mor var med fra Starten, og jeg kom ogsaa snart med. Det 
blev kaldt Lyngby-Holte Koret. Der var nogle flotte Basstem
mer fra Holte. De bærende Kræfter fra Lyngby var Lektor Alf 

18



Om min Ungdom i Sorgenfri og om Musikskolen

Bo, der i Perioder var Dirigent, Friederichsen og ikke mindst 
Sigrid Jørgensen, der førte an med sin sikre Sopran. Jeg kom til 
at synge sammen med Sigrid Jørgensen i 30 Aar som Kordame i 
Lyngby Kirke fra 1928. Ogsaa Marie Louise Ussing var med der, 
først under Organist Rosendal og siden under Organist Ditlev- 
sen. Lyngby-Holte Koret blev i 30rne dirigeret af Haakon El
mer, der var ung Lærer ved Højskolen. Han blev senere Orga
nist i Sønderborg. Under ham blev Koret udvidet og vi fik store 
Opgaver og afholdt en Del Koncerter bl.a. i Lyngby Kirke og 
Lyngby Statsskole, i Søllerød Kirke og Holte Gymnasium, men 
ogsaa flere Gange i København. Jeg husker især de Gange, hvor 
jeg sang Altsoloerne f. Eks. i Handels Messias og Gades Elver
skud. Sigrid Jørgensen fik som Regel Sopransoloen, men vi hav
de ogsaa indbudte Solister, f. Eks. Else Ammentorp og Lektor 
Anders Christensen. Øveaftenerne gik paa Tur i Hjemmene, og 
det var morsomt at lære alle disse forskelligartede Hjem at ken
de i Lyngby og Omegn. Ja, vi kom af og til helt til Rungsted hos 
Comtesse Ahlefeldt eller til Borups Højskole hos Forstander Hans 
Borup, der var vores sikre Tenor.

Paa Nabogrunden mod Øst byggede Maleren Poul Christian
sen en Villa, som min Broder tegnede. Den blev bygget med et 
stort Atelier paa første Sal. Derfra førte en Trappe op til en Lem 
i Taget, saa Poul Christiansen kunne sidde deroppe i godt Vejr 
og male Udsigten. Der findes en Mængde Billeder, han har ma
let deroppe fra. Han var Ven med Far og om Sommeren kom 
han hver Dag ind og drak Eftermiddagskaffe hos os i vores 
dejlige Lindelysthus. Han boede helt alene, saa han var altid 
oplagt til at fortælle, og vi unge lyttede gerne til ham. Han 
havde af og til Besøg af Maleren Larsen Stevns, og saa blev de 
begge bedt over til os til Frokost. Komponisten Carl Nielsen 
kom ogsaa paa Besøg med sin Kone, og mens Far og Anne Ma
rie Carl Nielsen drøftede græsk Skulptur, talte Mor ivrigt Mu
sik med Carl Nielsen, og det slugte jeg jo med Hud og Haar.

Der kom ofte Gæster herud om Søndagen. Vi glædede os sær- 
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ligt til de Søndage, hvor min Farbror Joakim kom herud med 
sin store Familie. De var udprægede Naturelskere, og da de 
boede i Rosenvænget paa Østerbro, trængte de til en ordentlig 
lang Travetur ud i Skoven. Efter Turen trak Far og Joakim sig 
gerne tilbage til Atelieret. Af Fætrene kom især Maleren Jöhan 
Thomas, som mine Brødre fulgte i tykt og tyndt. Han vidste, 
ligesom min Farbror, alt om Insekter og Sommerfugle og ogsaa 
om Planter, saa han var god at have med paa Turene. Han 
havde en smuk, særpræget Sangstemme og var glad, naar Mor 
akkompagnerede ham. Saa var der fire dejlige Kusiner, smukke, 
kærlige og hjælpsomme. Den ældste, Eline, var den livligste. 
Hun kendte alle mulige sjove Mennesker, og saa var hun saa 
smittende lattermild. Hun og Johan Thomas var flere Gange 
med os i Norge, hvor Far ofte lejede en Sæter i Sommerferien. 
Georgia, Nummer 2, ledede i de Aar Vævningen af Gobelinerne 
til Christiansborg Slot. Det var spændende at være med hende 
paa Slottet og se alle Damerne sidde der og væve Riddere og 
Skønjomfruer efter de store Folkevisemotiver, som Joakim havde 
givet Tegning til.

Slægten.
Naar jeg i Dag gaar ind i min Dagligstue, som nu i mange Aar har 
været Rammen om vore Koncerter og Elevaftener, og som ofte er 
propfuld af Mennesker, saa synes jeg dog stadig, at jeg kun har 
den til Laan. Alt i Stuen er Slægtens gamle Eje, og der er uvur
derlige Ting imellem (Figur 2, 4, 8).

Det runde Marmorbord med de fine, lyse Aarer i den mørke 
Stenplade var en Gave til min Farmors og Farfars Bryllup fra 
hendes Onkel Dalgas i Livorno, der selv havde Marmorbrud i 
Carrara. Farfar fik G. C. Hilker til at tegne Ben til Bordpladen 
og desuden de fire smukke, men maaske lidt umagelige Stole. Be
trækket til Sofaen og Stolene har Far tegnet og faaet vævet til sit 
og Mors Bryllup. Der er to Stramajpuder med en Hjort og en 
Svane paa blaa Bund, som Farfar har tegnet og Farmor broderet 
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Figur 8. Udsnit fra Dagligstuen. Til venstre en Klaberstensovn, som Niels 
Skovgaard har erhvervet i Norge, se Side 20 ff. Øverst til venstre et Portrat af 
Artiklens Forfatterinde (32X41 cm) malet 1928 af hendes Fader.

B. Refn foto.
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(Figur 9). Puderne er dog saa sarte nu, efter ca. 125 Aar, at de 
kun kommer frem ved særlige Lejligheder, de erstattes til daglig 
af Puder, som min Søster og jeg har syet efter de gamle Mønstre. 
Paa hver side af Sofaen staar to smalle Skabe. De er lavet af 
Kamfertræskasser, som en anden Onkel Dalgas, der var Super
cargo i Kina, sendte hjem til Farfar med mange spændende Varer 
i. Saa er der Boghylden med saa mange ærværdige, gamle Bøger, 
der har tilhørt baade Fars og Mors Slægt. Der er f. Eks. »Den

Figur 9. Pude broderet i Strama] af Georgia Skovgaard (1828-68), efter Teg
ning af P. C. Skovgaard. B. Refn foto.
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Ældre Edda«, som min Morfar H. G. Møller, der var Lektor ved 
Sorø Akademi, har oversat fra Oldnordisk, og der er Boghylden 
med alle de Bøger, Far og Farbror Joakim har illustreret. Mange 
af dem er fint indbundet i Læderbind med Forside af Klistermar
mor, som de selv har lavet.

Stuen er fuld af smaa og store Gipsmodeller til Fars Billedhug
gerarbejder, og saa har jeg saamænd ogsaa en ægte gammel Ægyp
ter. Det er en Horusfalk fra 12.-14. Aarhundrede f. Kr., saa den 
omgaas jeg med stor Ærbødighed og sørger for, at den altid har 
grønne Planter om sig (Figur 2).

Dog, det vigtigste ved Stuen er jo alle de dejlige Billeder. Først 
og fremmest er der min Farfars, baade Portrætter og Landskaber. 
Midt over Sofaen hænger Farfars Portræt af hans Mormor, min 
Tipoldemor, en herlig, djærv Kvinde at se paa. Ved hver Side af 
hende hænger Constantin Hansens to berømte Familiebilleder, som 
Farfar bestilte hos ham, da han en Tid sad smaat i det. Det ene 
Billede forestiller min Farmor med Far paa Skødet (han er vel to 
Aar) og Joakim ved Siden af, legende med sine Klodser. Det an
det viser Constantin Hansens Kone med tre Børn, hvor den mind
ste er ved at blive vasket. Det er saa lyst og let i Farverne, som 
man sjældent ser det fra den Tid. Paa de andre Vægge er der fuldt 
af Fars egne Billeder og flere af mine Brødre Hjalte og Hans 
Georg. Det er, som om jeg for hvert Aar lærer at se lidt bedre og 
forstaar lidt mere af alt det, Billederne fortæller.

Da Far levede, var der Billeder helt op til Loftet. Siden fik mine 
Søskende jo deres Part, men her er alligevel fuldt, for jeg har sat 
Studier og Akvareller i Rammer i Stedet.

Kunst har den dejlige Egenskab, at man kommer Personerne saa 
nær. Jeg synes, at jeg med Aarene er kommet til at kende min 
Farfar saa godt ved at gaa og se paa hans Billeder, og det, skønt 
han døde, da Far var 16 Aar. Min Farmor døde endnu tidligere, 
Far var kun 7 Aar, og dog kender jeg ogsaa hende, fordi Farfar 
har tegnet og malet hende saa mange gange.

Jeg elsker min Slægt og dens Minder, men mit Hus er langt fra
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lutter Minder. Mine Børnebørn tumler glade rundt i Stuerne, og 
hver Dag gaar Børn og Unge ind og ud hos mig, og der lyder To
ner oppe og nede. Jeg har nemlig en stor Musikskole her.

Sorgenfri Folkemusikskole.
I den første Uge i Januar 1940 startede Sorgenfri Folkemusikskole, 
(som vi dengang kaldte Lyngby Folkemusikskole). Vi havde faaet 
Lokaler hver Mandag Aften i Lindegaardsskolen og havde aver
teret i de lokale Blade. Det blev en forrygende Snestorm, saa vi 
nær ikke var kommet derud, og vi tænkte derfor, at der næppe 
kom nogen, men til vor Glæde kom der dog en 15-16 Stykker, og 
Aftenen forløb i god Stemning.

Her maa jeg vist give nogle Oplysninger om Baggrunden for 
Skolens Oprettelse, saa jeg vil starte en Del længere tilbage i Tiden 
og maa nok begynde med at fortælle lidt om mig selv.

Efter at have været Privatlærerinde paa Landet i 2 Aar kom 
jeg paa Konservatoriet i København i September 1924 og tog Af
gangseksamen der i December 1927. Jeg havde Sang som Hoved
fag og Klaver og Teori som Bifag. I Sang havde jeg en ivrig og 
dygtig Lærerinde i Dora Sigurdsson. Dr. Knud Jeppesen var me
get inspirerende i Teori; han lærte os saa meget om Musik gennem 
Samtaler, og Rudolph Simonsens Musikgennemgang var altid et 
Festfyrværkeri af Viden og smittende Begejstring. Ellers var To
nen derinde nok lidt tør og gammeldags.

I det meste af 1928 var jeg i Rom, hvor jeg ikke havde Lejlig
hed til at musicere, men hvor jeg hørte en Masse Musik, især gam- 
mel-italienske Værker, der hver Mandag blev opført i Augusteo. 
Da jeg kom hjem, fik jeg Stilling som Sanglærerinde ved en Skole 
og blev efter Konkurrence Kordame i Lyngby Kirke, en Stilling 
jeg betjente lige til 1958.

I Efteraaret 1932 blev jeg opfordret til at synge til en Koncert, 
som Komponisten Otto Mortensen arrangerede i Hornung & Møl
lers Sal for at lancere Blokfløjten i Danmark. Otto Mortensen 
havde studeret hos Fritz Jöde og var blevet interesseret i Blokfløj- 
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ten, som Jöde havde trukket frem fra Museerne, og nu fik Fabri
kanterne til at eftergøre. Vor Blokfløjteaften vakte stor Interesse, 
og den bevirkede, at jeg tog nogle Timer i Blokfløjte hos Otto 
Mortensen.

I Sommeren 1933 var jeg til »Dansk Kirkesang«s Uge i Ryslin
ge, hvor ogsaa Pianisten og Komponisten C. M. Savery deltog. 
Han spurgte mig, om jeg ville overtage Blokfløjteeleverne paa 
hans Folkemusikskole paa Frederiksberg. Han havde startet Sko
len Aaret før, og Otto Mortensen havde haft Blokføjteundervis- 
ningen. I Efteraaret begyndte jeg saa hos Savery med nogle smaa 
Hold i Blokfløjte, og da Agnete Zacharias, som underviste i Sang 
paa Skolen, helst ville holde op, overtog jeg kort efter ogsaa et Par 
Hold Sangelever og underviste desuden i Stemmelægning paa Sa- 
verys Kor. Det udviklede sig hurtigt til, at jeg havde Timer alle 
Ugens Aftener. Selv Lørdag foregik der næsten altid noget, enten 
Demonstrationer forskellige Steder, hvor mine Elever skulle spille 
og Koret synge, eller Musikaftener paa Skolen, hvortil der kom 
en Masse Mennesker. Jeg underviste der i ti rige Aar, hvor jeg fik 
mange gode Venner for Livet, og hvor vi arbejdede sammen om 
mange smaa og store Opgaver. Vi havde Sommerstævner rundt om 
i Landet, hvor vi de første Aar sov paa Hølofter. Vi var ogsaa 
paa Ture i Udlandet, bl.a. en herlig Travetur i Schweiz. Gerda 
Alexander havde Timer i Rytmik hos Savery, og hun arrangerede 
Sommerundervisning ved Høve Strand, hvor jeg deltog i flere Aar.

Marts 1936 skulle vi have en Demonstrationstur til Oslo med et 
Kor og forskellige smaa Ensembler med Blokfløjter, Guitarer og 
Sang, og vi øvede ivrigt hele den forudgaaende Vinter. I sidste 
Øjeblik svigtede Akkompagnatørerne, og Savery ringede fortviv
let rundt i hele Byen, indtil han fik Adressen paa en ung Pianist, 
der ganske vist laa i Sengen med daarlige Nyrer, men som alligevel 
stod op og mødte til den sidste Prøve samme Aften. Det var Kom
ponisten Werner Wolf Glaser, som derved reddede saavel næste 
Aftens Koncert fra Radioens Koncertsal (i »Stærekassen«), hvorfra 
Turnéens Program udsendtes, som hele vor Rejse. Vi sang og spil- 
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lede først i en Del danske Byer, og Turen gik derefter til Oslo, 
hvor vi bl.a. havde en straalende Aften i Universitetsaulaen og en 
Underholdning for 1000 arbejdsløse, der sad stive som Pinde. Sa- 
very, der forsøgte at faa dem med paa en Kanon, sled fortvivlet 
for at aflokke dem et Smil, men nej, de reagerede ikke. Dog plud
selig begyndte en enkelt at synge, og saa rungede »Himmel og 
Jord« saa pragtfuldt, at vi aldrig havde hørt Magen. Paa Rejsen 
komponerede Glaser saavel til mine Blokfløjter som til Koret 
nogle dejlige, men svære Stykker, som vi indstuderede paa Skibet, 
selv om det vippede kraftigt.

Paa den Tid var Guitaren ikke saa meget brugt, men hos Savery 
var der mange Guitarister. Nogle spillede hos Alberto Bracony, en 
italiensk Musikpædagog, der bl.a. arrangerede store Guitarkoncer
ter i Odd-Fellowsalen med sine Elever. Andre spillede hos den 
russiske Emigrant Professor A. Tschumakoff, der selv spillede me
get inspirerende paa sin Guitar, ikke mindst naar han stemte den 
om til kaukasiske Sange.

Glaser overtog nogle Teoritimer hos Savery og holdt en Række 
Foredrag, men da han, som i 1934 var flygtet fra Tyskland, ikke 
havde meget at leve af med Kone og Børn, besluttede vi at forsøge 
med en Folkemusikskole i Lyngby et Par Dage om Ugen, og ellers 
fortsætte hos Savery. Vi allierede os med min gode Ven, Organist 
ved Grundtvigskirken Johannes Viggo-Pedersen, som ogsaa var 
en fin Pianist. Og nu er vi saa naaet til Snestormen i Januar 1940 
og vor beskedne Start.

Vi begyndte med kun een ugentlig Aften, paa hvilken Glaser 
havde Hørelære, Viggo-Pedersen Musikgennemgang og jeg Kor
sang. Efter Sommerferien fik vi Brev fra Kommunen, at al Aften
skoleundervisning paa Skolerne var indstillet paa Grund af Brænd
selsrestriktioner. Naa, saa maatte vi flytte hele Foretagendet her 
hjem i min Mors Villa paa I. H. Mundtsvej. Det er den bedste 
Tjeneste Lyngby-Taarbæk Kommune har gjort mig. Det viste sig 
nemlig straks, at Eleverne sagtens kunne finde herud, og at vi 
havde det meget hyggeligere og friere her. Huset var udmærket 
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Figur 10. Sorgenfri Folkemusikskole. Indgang fra I. H. Mundtsvej 4 A. Huset 
blev bygget ca. 190S og købtes 1918 af Billedhuggeren og Maleren Niels Skov
gård. 1 den T aarnlignende Udbygning til venstre var Kunstnerens Atelier. Paa 
Vejrhanen sad i aldre Tid en lille Husnisse, udført i Jern efter Tegning af 
Niels Skovgaard. Den er nu forsvundet. B. Refn foto.
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egnet til Formaalet. Stuerne er store, og vi har gennem Aarene haft 
4 Værelser i Brug hver Dag til Undervisning, uden at nogen for
styrrer de andre. Dels er Huset meget solidt bygget, og dels ligger 
Stuerne, vi underviser i, spredt over det meste af Huset. Jeg var 
saa heldig at have Mors gode Flygel, og jeg købte efterhaanden 
selv et Flygel og to Klaverer. Jeg fik hurtigt Børnehold i Hørelære 
og Blokfløjte og i Perioder ogsaa Børnekor.

Glaser maatte i 1943 flygte til Sverige, hvor han har faaet en 
central Position i svensk Musikliv. I hans Sted fik jeg Viktor 
Brandt Jensen. Han har arbejdet dygtigt og trofast hos mig med 
Klaver og Teori i alle disse Aar. Han var brændende ivrig for at 
hjælpe til Forstaaelse af den moderne Musik, og hans Musikgen
nemgang paa vore Korhold var meget inspirerende. Nu har han 
desværre maattet holde op paa Grund af Sygdom. Kgl. Kapelmu
sikus Knud Aage Larsen fik Violineleverne her omkring 1943, og 
han har ført mange dygtige Elever frem. Han samlede sine Elever 
til et lille Orkester, der ofte spillede fremragende. Ogsaa han har 
arbejdet paa min Skole i over 30 Aar. Johs. Viggo-Pedersen under
viste de viderekomne Klaverelever, og han havde især mange dyg
tige voksne Elever. Han underviste her til sin Død i Efteraaret 
1975. Susanne Ibstrup har undervist her i nogle Aar, indtil hun fik 
saa travlt som Janitshar, at hun maatte slutte.

Efterhaanden blev Guitarspil den store Mode, og jeg fik flere 
dygtige Guitarister som Lærere. Søren Hjort udsatte og kompo
nerede selv dejlige smaa Sange og Danse for flere Guitarer og 
Blokfløjter. Nu gør han et stort musikalsk Arbejde i det nordlig
ste Norge. Søren S. Schultz og Jesper Kirstein har jeg stadig, og 
de er begge fremragende Pædagoger, der næsten altid kan faa 
Eleverne til ogsaa at interessere sig for den fine gamle Guitarmu
sik.

Selv har jeg undervist i Sang, Klaver og Blokfløjte. Sang med 
Voksne er et spændende Fag, som er særdeles individuelt, men 
jeg er i det hele lykkelig for at undervise og synes, det er en utro
lig rig Gerning at arbejde med baade Børn, Unge og Voksne. Jeg 
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tror, det er nyttigt at have Elever i alle Aldre, saa man hele Tiden 
maa stille sig om.

Jeg startede med »Musikalsk Legestue« allerede i 1942, og jeg 
mener ikke, der var nogen andre, der var begyndt at undervise 
5-6 aarige i Musik og Rytme dengang, men jeg havde saadan Lyst 
til at prøve det, og det viste sig at vække megen Interesse, saa jeg 
havde ofte 3 Hold paa 12-15 Elever ugentlig. Nu da Skolerne har 
faact Børnehaveklasser, har jeg mistet de 6-aarige, men saa har 
jeg tilrettelagt Stoffet, saa det egner sig for de 4-aarige, og det er 
ogsaa interessant. De smaa har dog svært ved at anvende Xylofo
ner og Klokkespil; det var de 6-aarige saa glade for, og de kunne 
spille flotte Ting. De var ogsaa vældig flinke til at skrive Rytme
diktat med Noder, som jeg klippede ud i Karton.

Jeg anskaffede Aar for Aar smaa Stole og Borde, Bøger, Noder, 
Trommer og Pauker og Orff-Xylofoner, Stereoanlæg og Grammo
fonplader til Skolen. Det var dyre Sager, saa jeg ansøgte flere 
Gange Kommunen om Tilskud til min Skole, men jeg har hver 
Gang faaet Afslag. Nu, hvor Skolerne har faaet saa stort Tilskud 
til den frivillige Musikundervisning, har vi faaet færre Elever, og 
det føles noget uretfærdigt, da vi jo har været Pionerer paa saa 
mange Omraader.

Jeg har lagt megen Vægt paa Hørelæren, og selv om jeg nu ikke 
har Hørelære som selvstændigt Fag, bruger jeg den meget i alle 
Timerne, især de rytmiske Øvelser. Jeg har ofte samlet mine Kla- 
verelever og fortalt dem om de forskellige Musikformer og Tone
arter. Eleverne lytter f. Eks. til en Grammofonplade og skal der
efter skrive op, alt hvad de kan høre: Tidsalder, evt. Komponist, 
Karakter, Tempo, Form og Taktart m. m.

Mine Guitarlærere samler ofte Eleverne til Spilleaftener, hvor 
alle er med. De slaar sig ned paa Gulvtæppet og spiller efter 
Nodetavler og synger til, baade noget de kender og nye Ting. Det 
er baade lærerigt og fornøjeligt.

Vi plejer ogsaa hvert Aar at samles om et Par større Opgaver 
som f. Eks. Haydn’s Børnesymfoni, hvor man jo faar Brug for en
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større Gruppe Slagtøj. I en Aarrække opførte vi hvert Aar en 
Børneopera. Den første, tror jeg, var »Majdronningen« af Gluck. 
Nogle af Mødrene hjalp mig med at lave Rokokodragter af Crepe
papir. Det viste sig at være meget svært at faa de mange smaa (fra 
ca. 7 til 12 Aar) til at staa saa musestille bag Kulissen, at Dragter
ne ikke raslede, og det var vigtigt, for de smaa Solo-stemmer, som 
var saa klare og fine, var jo ikke ret fyldige. Vi opførte »Maj
dronningen« i den store, gamle Sal paa Hotel Lyngby, og lignende 
Operaer opførte vi de næste Aar. Men det kostede en Del, og det 
var en tung Sal at synge i. Saa fik vi i nogle Aar lov at laane 
Gymnastiksalen pa Kongevejens Skole. Det var en god Sal. Der 
opførte vi blandt andet en Opera med Musik af Werner Glaser, 
»Kongesønnen og Gaasepigen«. Det er et Eventyr paa Vers, og jeg 
havde skrevet Teksten. Musikken er herlig, men meget vanskelig 
og moderne, saa den tog lang Tid at indøve med Børnene. Viktor 
Brandt Jensen hjalp mig trofast og akkompagnerede det hele. Der 
er Mælkebøtter, der synger og danser Kanon, og en Aakande, der 
nynner paa Søen; der er en flerstemmig Kornmark (Børnekor) og 
en gammel Tjørn (Damekor) og mange andre. Kongesønnen spil
lede herligt paa Blokfløjte. Vi opførte den flere Gange for fuldt 
Hus og under megen Begejstring, men vi fik ingen Presseomtale. 
Det var ikke som nu, hvor de lokale Blade gerne vil have den 
Slags Stof. Derimod havde jeg stort Besøg af Lærere fra Landets 
andre Folkemusikskoler, og de taler stadig om vor smukke Opera. 
Efter nogle Aar fik jeg »Kongesønnen og Gaasepigen« antaget af 
Radioen, og jeg indstuderede den igen med nye Hold. Desværre 
blev den opført i Børnetimen, og da den har meget mere Poesi end 
Handling, saa egnede den sig faktisk ikke til en Børnetime, og jeg 
tror ikke, der var ret mange Voksne, der hørte den.

Et Par Aar efter skulle der være en stor »Børnenes Dag« i Fo
rum, med alle mulige Aktiviteter. Jeg blev bedt, om jeg evt. kunne 
fremføre noget med mine Elever. Jeg skrev da en Operatekst over 
et gammelt norsk Eventyr og satte Musik dertil fra alle mulige 
norske Folkesange og Danse. Vi fik Dragter fra Det kongelige 
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Figur 11. Musikstuen, der støder op til Dagligstuen. Paa Bagvæggen i Midten Niels Skovgaards: Helge Hundingsbanes 
Kamp med Vindguderne, hvor han bliver reddet af Valkyrierne. Et ikke fuldført Billede med Emne fra Edda'en. Derun- 
der Olieskitser af Niels Skovgaard. Billedet til Venstre er af Viggo Pedersen (1854-1926): Parti fra Haven ved Karls- 
berg i Hillerød, hvor Familien boede, før den flyttede til Sorgenfri. Til Højre over Boghylden ses en Forstudie, en ung 
græker, til Niels Skovgaards berømte Billede: Kvindedansen i Megara, der tidligere hang paa denne Væg. Billedet findes 
nu paa Skovgaard-Museet i Viborg. Spisebordet er tegnet af Niels Skovgaard. B. Refn foto.



Irene Skovgaard

Teater, baade Prinsesseskrud og morsomme Smaatroldedragter. Vi 
opførte den to Dage med en utrolig Masse Tilskuere.

Efterhaanden opgav jeg vore Forestilinger til Trods for, at det 
morede baade Børnene og mig meget. Men det var ofte vanskeligt 
at afholde de store Fællesprøver, da alle Børn har saa mange Efter
middage optagne. Skolerne har det lettere, som bare kan sige, at nu 
skal det være.

Hvert Aar har vi haft Elevkoncerter, en Periode i Virum For
samlingshus, en anden paa Hummeltofteskolen, men efterhaanden 
mest herhjemme, hvor vi, ved at slaa de to store Stuer sammen, 
godt kan være ca. 100 Mennesker. Her har vi ogsaa haft mange 
Koncerter med indbudte Foredragsholdere og Musikere. Savery 
kom Gang paa Gang og spillede Klaver for os. Niels Viggo Bent- 
zon fortalte om moderne Musik og spillede egne Værker. Glaser 
har ofte holdt Foredrag om og spillet baade gammel og ny Musik, 
og Johs. Viggo-Pedersen var altid parat ved Klaveret og fik alle til 
at lytte intenst. Ogsaa vore Guitarlærere har givet os mange gode 
Aftener i de senere Aar. Vi har ikke nogen Elevforening, men der 
er en hel Del af de gamle Elever, der møder op, naar vi indbyder 
til Musikaftener.

»De danske Folkemusikskoler« afholder hver Sommer et Musik
stævne, der varer en Uge, paa en eller anden af Landets Højsko
ler, og der er gerne en Del af vore Elever og Lærere med. Det har 
været fornøjelige og lærerige Stævner med mange Muligheder for 
Sammenspil af alle Former og med Studietimer og Foredrag om 
alle mulige Emner. Hovedvægten er lagt paa Koret, hvor især 
Svend G. Asmussen har gjort et fremragende godt Arbejde. Og 
saa er der altid Aftenunderholdning, hvor det er de forskellige 
Elever selv, der musicerer solo eller sammen i indstuderede eller 
improviserede Grupper, og det er ofte Dagens Clou.

I 1970 havde vi en stor Koncert i Stadsbiblioteket i Lyngby i 
Anledning af vore 30 Aar. Den viste Udsnit af vort Arbejde, og 
alle Lærere og Elever gjorde deres bedste, saa det blev en fin, hel
støbt Aften.
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Om min Ungdom i Sorgenfri og om Musikskolen

Jeg tænker ofte med Taknemmelighed paa mine mange gode 
Lærere, som har fulgt min Skole saa trofast og dygtigt. Men især 
tænker jeg paa alle Eleverne, gamle og nye, store og smaa, der har 
frydet mig med deres Iver og Aabenhed, og hvoraf mange har væ
ret knyttet til os gennem en lang Aarrække. En hel Del har gaaet 
her, fra de startede i min Legestue, og til de er kommet paa Uni
versitetet eller Konservatoriet o. 1. Det er jo Eleverne, der er 
Skolen, og jeg synes egentlig, at jeg har holdt af dem alle.
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Johs. Boager:
DET ÆLDSTE FREDERIKSDAL

En beretning om udgravningen af den kongelige sommerbolig ved 
Frederiksdal foretaget af arkæologklubben »Flækken« i 1974-75 
efter aftale med Rigsantikvarens F or tidsminde forvaltning og for 
Lyngby-Taarbæk kommune.

Frederik den III. overtog i 1668 hele Hjortholm med skove, mar
ker og vandmølle. Den forrige ejer var rentemester Henrik Miiller, 
som med kongens tilladelse havde drevet kobber- og messingværk 
ved møllen.

Kongen havde store planer med sin nyerhvervede gård, og han 
gav den navnet: »Frederiksdal«. Han tog ophold i møllens hoved
bygning, når han gæstede stedet, men det var hans agt snarest at 
bygge et lystslot samt anlægge en stor have. Tegninger hertil fin
des i hærens arkiv.

Midt i alt det travle forarbejde med at realisere planerne om 
slot og have døde kongen, og det blev hans svigerdatter, Christian 
den V.’s dronning, Charlotte Amalie, der kom til at nyde glæde af 
stedet. Hun overtog Frederiksdal i 1670 og synes at have holdt 
sommerhof herude helt til sin død i 1714. Dronningen byggede 
ikke noget slot ved Frederiksdal, men lod muligvis møllens hoved
bygning gøre i bedre stand, eller lod måske foretage en tilbygning 
ud fra hovedbygningens sydøstende, hvis ikke Frederik den III. al
lerede havde nået det.

»Det ældste Frederiksdal«, som vi her vedtager at kalde det, bli
ver borte for os i midten af 1700-tallet. Eftersøgninger i arkiver 
har endnu ikke givet os oplysninger om hvornår. Det har hidtil 
været antaget, at da geheimeråd Johan Sigismund Schulin i 1743- 
45 havde bygget Frederiksdal Slot derefter straks lod den gamle 
bygning nedbryde. Intet vidste vi med sikkerhed, flere spørgsmål 
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Det ældste Frederiksdal

stod ubesvaret, derfor var det naturligt at forsøge med en arkæo
logisk udgravning og undersøgelse.

Det blev arkæolog-klubben »Flækken«s udgravningshold, som 
påtog sig helt frivilligt og uden udgift for kommunen at gå i gang 
med den meget interessante opgave at efterspore »Det ældste Fre
deriksdal«. Vi skulle prøve at få klarhed over, hvor bygningen 
helt præcist havde ligget, og se om der endnu gemte sig rester under 
jorden.

Det blev en meget spændende og meget slidsom opgave at føre 
til afslutning. Arbejdet kom til at strække sig over næsten to år. 
Der kom heldigvis både meget fine fund og nogle bygningsrester 
for dagens lys.

Fra arkiverne vidste vi, at den bygning, vi skulle efterspore, 
skiftevis kaldet: »Det store Vaanhuus« eller »Det lange Huus paa 
Bakken«, lå på bakken syd for Mølleåen i vinklen, hvor Kulhus
vej støder til Nybrovej, altså et eller andet sted på gartneriet 
»Den gamle Have«s arealer. Gartneriet ejes af Lyngby-Taarbæk 
kommune, og i 1974 forelå planer om at lade en del af arealerne 
indgå i et offentlig tilgængeligt område med kiosk og andre facili
teter, og vi kunne regne med, at det netop ville være på det areal, 
vi ville have chancer for at finde rester af den gamle bygning 
under jorden.

Borgmester Ole Harkjær gav grønt lys for, at vi fra arkæolog
klubben i marts 1974 omgående foretog nogle prøvegravninger, 
inden kommunen gik i gang med forskelligt anlægsarbejde på ste
det.

På en nogenlunde ryddelig lokalitet mellem dynger af gartneri
affald gravede vi en søgegrøft. Det er en praktisk måde at indlede 
en arkæologisk eftersporing på, idet sådan en grøft, ført ned i en 
meters dybde i sine lodrette sider, det vi kalder profiler, let kan 
afsløre forskellige opfyldningsfaser, forskellige farveholdninger i 
jordlagene. Det blev også resultatet her i dette første forsøg. Vi 
gravede os ned gennem et hårdt lerlag, et typisk husnedbrydnings- 
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lag stammende fra nedbrudte lervægge, hvor der endnu sad spor 
af kalkpuds og kalkhvidtning på de enkelte lerflager.

Vi var på rette spor, og bedst som vi gravede, trillede en lille 
flaske til rosenolie ud mellem fødderne af os, en hilsen fra 1600- 
tallet, måske fra dronning Charlotte Amalies toiletbord. Det var 
en lovende start.

5 cm høj grønlig flaske til rosenolie, an
tagelig import fra Tyskland i 1600-tallet. 
Den blev fundet i et lag af nedbrudte ler
vægge øverst ved kælder nr. 2.

Det var også et spændende øjeblik, da vi dagen efter afdækkede 
den øverste kant af en kældervæg af store utilhuggede kampesten 
opmuret med fed lermørtel. Nu havde vi også en bygningsrest.

I denne kælders øverste opfyldningslag udgravede vi skrøbelige 
skår af et skønt blådekoreret fajancefad, og som det senere viste 
sig, er det et arbejde fra en af de mange fabrikker, der var i Delft 
i Holland. Et arbejde udført engang i første halvdel af 1700-tallet.

Længere nede fandt vi skår af store rødbrune 1600-tals holland
ske lertøjsgryder. Efterhånden som vi udvidede gravefeltet i denne 
kælder, afdækkedes mange skår af fint lertøj, af stjertpotter og 
stjertpander og fade. Pauser var der næsten ikke tid til, for op 
kom hurtigt efter hverandre så mange forskellige fund: Dele af 
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elfenbei svifte, fint benværktøj til falsning af papir, hoveder og 
stilke af kridtpiber, metalknapper, spillemønter og mange andre 
småting af metal og ben.

Ind imellem kom sære uformelige rustklumper, som senere ved 
forsigtig rensning og konservering viste sig at afsløre interessante 
ting af jern: Værktøj, køkkentøj, lampeophæng, parerstang til 
kårde, krudtflaske af jern, beslag til døre og vinduer, håndsmedede 
søm og spigre, stykker af hestesko og bidsler og et par gode økse
hoveder klar til at skæfte igen. Et unikum af en lille hængelås kom 
også ud af en rustklump, stolt fremvist af klubbens dygtige jern-

Fajancefad fra Holland, fremstillet på en af Delfts mange fabrikker i begyndel
sen af 1700-tallet. Det blåmalte motiv på den hvide bund er tydelig ostindisk 
påvirket. Fadet er 30 cm i diameter og fremkom som mange skrøbelige skår i 
kalder nr. 2’s øverste lag.
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I kælder nr. 2 blev udgravet rester af fire rødbrune hollandske 
lertøjsgryder fra midten af 1600-tallet. To gryder er som den 
afbillede 30 cm høje og 27 cm i diameter og har hver rummet 
ca. 10 liter. Dele af en endnu større gryde, hvor randen er 
bevaret, måler 35 cm i diameter og har rummet ca. 18 liter.

konservator. Hængelåsen bærer spor af indlagt dekoration på for
siden og er et sjældent fint stykke kleinsmedearbejde.

Af hensyn til udgravningens rette udførelse lavede vi ca. midt i 
kælderen fra side til side et lodret snit gennem alle opfyldningsla
gene, altså helt fra øverste top og ned til bundens røde munke
stensgulv. Dette snit viste nogle meget interessante opfyldningsfa
ser, som særlig på vore farvebilleder kom til at stå meget tydeligt. 
Allerøverst var et ca. 80 cm højt lag gartneriaffald med irriterende 
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mange nyere glas- og urtepotteskår indblandet, og det hele kronet 
med en skov af brændenælder. Under dette toplag lå det ca. 15 cm 
tykke oprindelige dyrkningslag af sandblandet muld, og herunder 
kom de interessante opfyldningslag i kælderen, en opfyldning som 
sikkert var udført, da huset ovenover i sin tid var blevet brudt 
ned. Disse lag bestod øverst af et ca. 50 cm tykt hårdt og gulligt 
lag af nedbrudte lervægge med hvidt kalkpuds ind imellem. Der-

Hængelås af jern 5 Vs cm lang og 2 cm 
bred med spor af indlagt dekoration på 
forsiden. Fundet er fra kælder nr. 2 og er 
et meget sjældent og fint stykke kleinsme- 
dearbejde sandsynligvis fra begyndelsen 
af 1600-tallet.

under kom et ca. 40 cm meget mørkt jordlag, netop det lag, hvori 
de fleste af skårfundene og en del metal- og jerngenstande lå ind
lejret. Nederst kom et mærkeligt ca. 45 cm tykt sandstribet affalds
lag med mange større og mindre knogler indblandet, hele lag af 
måltidsrester.

Det må ind imellem have lugtet ganske stygt, ja, så ubehageligt, 
at man havde måttet påføre dæmpende sandlag, når det blev for 
slemt. Anden forklaring kunne vi fra udgravningsholdet ikke give 
ved synet af disse skiftevis mørke madrestlag og lyse sandlag. I 
dette nederste lag kom også nogle jernfund, få skår af lertøj samt
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ikke så få stumper af metaltråd i mere eller mindre vellykket ud
førelse. Disse fund af metaltråd undrede os meget dengang.

Et udvalg af omtalte knoglefund blev sendt til bestemmelse på 
Zoologisk Museum i København, og rapporter derfra fortæller no
get om, hvad der blev serveret i det forsvundne hus ovenover: Ko, 
kalv, gris, pattegris, får, lam, ænder, gæs, høns og kyllinger. Særlig 
fjerkræ og gris var rigt repræsenteret i disse affaldslag. Vi fandt 
også rester af gedde, skæl af karper, skaller af blåmusling og 
østers samt rester af krebs. Denne kælder, som senere fik betegnel
sen nr. 2, var for sit nederste lags vedkommende en rigtig ud- 
smidskælder, en kælder som man af en eller anden grund ikke har 
haft brug for længere til sit oprindelige formål. Der var måske 
andre kældre i huset.

Den ene halvdel af denne kælder havde gulv lagt med røde 
munkesten, sikkert hentet fra den ødelagte borg Hjortholm, der 
henlå som yndet stenafhentningsplads. Den anden halvdel af kæl
dergulvet var stampet 1er. I det sydvestlige hjørne af kælderen var 
i lergulvet en ca. 50 cm dyb nedgravning, hvis indhold af nogle 
fra udgravningsholdet blev betegnet som nedfaldsrester fra et 
»Locus Privatus«, som sådan et kaldes i en synsforretning fra 1716.

De første dages udgravninger var så interessante og spændende 
at være med i, så vi hurtigt kunne mønstre et udgravningshold 
mere, og det blev omgående sat i gang med at forsøge sig med en 
prøvegravning længere mod nordvest på et nogenlunde tilgænge
ligt sted. Stedet var heldigt valgt, idet det også i løbet af kort tid 
afdækkede overkanten af en kælder, den der senere fik betegnelsen 
nr. 1. Denne kælder var også opbygget af utilhugne større kampe
sten opmuret med en mørtel af fed 1er.

Et lodret snit gennem denne kælders opfyldning gav et andet 
billede end det, der viste sig i den før omtalte kælder nr. 2. Vel 
havde kælder nr. 1 under det ca. 15 cm tykke dyrkningslag også 
det hårde gullige lag af nedbrudte lervægge ca. 30 cm tykt, men 
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så var resten ca. 80 cm ned til det røde munkestensgulv en rodet 
blanding mest indeholdende bygningsaffald bestående af mange 
brudstykker af røde munkesten og røde tegltagsten og stumper af 
hvidt kalkpuds. Og i denne rodede blanding lå indlejret mange 
skårfund. Her mødte vi de skønne gamle vinflasker, både de korte 
bredmavede fra slutningen af 1600-tallet og de mere høje og slanke 
fra længere oppe i 1700-tallet, men desværre alle i mange skår, så 
det blev et stort tålmodighedsarbejde at få nogle konserveret til 
nogenlunde hele flasker.

De ældste af flaskerne har ligget knust i jorden i næsten 300 år, 
og de er meget angrebet af glaspest. Denne nedbrydning af glasset 
viser sig som en grå overflade, men denne pest har også i visse til
fælde fået glasset til at stråle i gyldne og blåviolette farvetoner.

Blandt skårfundene var meget sortgods, det vi i dag kalder jyde
potter, og her er det i en særlig fin og tynd udførelse ofte med en 
indgnedet dekoration, der for et enkelt kars vedkommende præ
senterer sig med et Møllespil i bunden. Og der kom skår fra denne 
kælder nr. 1 af forskelligt brungult lertøj, skår af blådekoreret 
ostindisk porcelæn og blådekoreret hollandsk fajance. Vor egen 
Kongelige Porcelainsfabrik var også repræsenteret med et par nu 
konserverede næsten hele underkopper dateret til at være blandt 
de allerførste ting fra fabrikkens start i 1775.

Denne kælder nr. 1 indeholdt særdeles mange fund af håndsme- 
dede søm og spigre, men næsten ikke andre fund af jern. Der var 
mange stykker af kridtpiber, både af 1600-tallets småhovede - 
særlig engelske - og af 1700-tallets mere storhovede typer, flest 
fra værksteder i Gouda i Holland. Nogle stumper af hollandske 
fliser, blådekorerede med hyrdemotiver inden for dobbeltcirkel og 
med edderkop i de fire hjørner fandt vi også, samt enkelte flise
stykker med nellike som hjørnemotiv.

En nu næsten hel fint dekoreret bonbonniere eller lille terrin fra 
Østerbros Fajancefabrik, ca. 1765, blev også et af de meget op
muntrende fund fra denne kælder. Disse mangan-violette fajancer 
er i dag meget sjældne.
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Arkæolog-klubbens altid hjælpsomme vejleder Greve Jørgen 
Ahlefeldt-Laurvig fra Københavns Bymuseum kom på besøg. Hans 
begejstring for fundenes fine kvalitet og store lokal-historiske be
tydning affødte fra hans side omgående henvendelse til borgmester

I kalder nr. Vs øverste opfyldningslag fremkom denne delvis hele 7 cm 
høje, 9 cm brede og 13 cm lange bonbonniere eller lille terrin fremstillet 
pa Østerbros Fajancefabrik ca. 1765. Farven er hvidgra og dekorationen 
er mørk mangan-violet, og fundet hører til de meget sjældne.

Ole Harkjær. En henvendelse som sammen med tilsvarende fra 
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning fik sat en stopper for 
det påtænkte kioskbyggeri på dette areal. Henvendelserne resulte
rede også i, at vi fik bulldozerassistance, så de mange læs gartneri
affald blev fjernet, og vi slap for et ekstra og meget unødvendigt 
arbejde. Derefter kunne vi lægge alle kræfter i det egentlige ud
gravnings- og undersøgelsesarbejde, som nu skulle føres helt til af
slutning.
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Vi var fanget af opgaven. Nu skulle hele området undersøges. 
Der kunne let dukke flere bygningsrester og flere interessante fund 
frem af jorden.

De mange kubikmeter opgravet kælderfyld var blevet omhyg
gelig finsorteret for hundredevis af keramik- og glasskår, stumper 
af kridtpiber, små metalstumper, knapper og meget mere. Til dette 
meget tidkrævende arbejde var vi nødt til at anvende river eller 
lugekløer, alt efter om man foretrak at stå op eller ligge på knæ.

Normalt ville man lade den opgravede jord gå over et sold for 
hurtigere at få skårene pillet fra, men det viste sig snart, at denne 
metode ikke gik i vort tilfælde. Her var alt for mange murbrok
ker, stumper af tegltagsten og lerklumper i kælderfylden, så de 
skøre skår let ville få en ekstra knusning, andre ville ligge indlejret 
i leret og derfor forsvinde uset, og knappenåle og andre småting 
ville dumpe igennem, nej, vi måtte vælge at gå den langsommere 
omvej. Det var vor pligt at få alt med og helst så velbevaret som 
muligt. Skal en udgravning give det sandeste billede af den helhed, 
man er ved at undersøge, så skal alt - selv de mindste ting - med.

Vi gjorde meget ud af opmåling og nivellering for at kunne ud
føre så korrekte tegninger som muligt. Det samme kunne siges om 
vor fotografering både i sort-hvidt og i farver. Billeder er en me
get nødvendig hjælp, særlig når man bagefter skal beskrive hele 
udgravningsforløbet. Til senere beskrivelser af udgravningen blev 
selvfølgelig også løbende gjort notater, ellers kan noget let falde ud 
af helheden.

Gartneriet »Den gamle Have«s kirsebærtræer var forlængst af
blomstret, og sommeren var over os, inden vi var helt færdige med 
udgravningen af de to kældre og de nærmere omgivelser.

Hovedindtrykket af kælder nr. 1 blev, at den med sit nederste 
ca. 80 cm tykke lag, ligesom var blevet opfyldt i én arbejdsgang 
fra en affaldsdynge, en slags mødding bestående af køkkenaffald 
med knogler og masser af skår samt bygningsaffald i én blanding. 
Tidsmæssigt spænder skårfundene næsten over hundrede år.
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Det halve af gulvet i denne kælder var også lagt med røde mun
kesten, og den anden halvdel var stampet 1er. Munkestensgulvene 
både i kælder nr. 1 og nr. 2 var fedtede og delvis sorte af sod, ned- 
trådt trækul og aske, altså nedtrådt køkken- og ildstedsaffald. 
Man kan gætte på, at begge kældre en tid har tjent som fadeburs
kældre med direkte adgang ad trætrapper, som forlængst var borte. 
Det var os ikke muligt i de to kældre at påvise spor efter skille
vægge, selv om der i begge var to slags gulvbelægning.

En usikkerhed begyndte at plage udgravningsholdet hen på som
meren 1974, og den usikkerhed affødte mange diskussioner. Det 
er en kendt sag, at når man starter en udgravning og har nogle 
sikre fund, er man klog på, hvad det egentlig er, man er ved at 
udgrave, men så kan der komme fund, der er helt forkerte i sam
menhængen, og i vort tilfælde ikke kunne harmonere med ting fra 
en kongelig bolig, men snarere var ting, der tydede på, at vi også 
stod midt i et industriforetagende.

Det, som virkede forstyrrende, var de mange uvedkommende 
brudstykker af større smeltedigler, ofte irgrønne og forbrændte af 
brug, og tillige de mange afklippede småstykker af tynd metal
plade og små rørnitter, ja, og alle de stumper af metaltråd i mere 
eller mindre vellykket udførelse. Nogle trådstykker var med en 
smal fure på langs, altså ikke trukket helt som det bør, rundt og 
glat.

Vi måtte videre med udgravningen og udvidede vort undersøgel
sesområde med en prøvegrøft sydøst for kælder nr. 2. Der gravede 
vi atter i et meget hårdt lerlag, tydeligt fra nedbrudte lervægge.

Her stødte vi igen på overkanten af en kampestensvæg, og blev 
klar over, at vi var på vej ned i kælder nr. 3. Da den lå afdækket, 
så vi, at den lå fint på række med de to første og var af samme 
størrelse ved indvendig måling ca. 2^4 X 5 meter. Det fede lerlag 
fortsatte ca. 80 cm ned i denne kælder og var ganske uden fund.

Ned kom vi endelig, og den ene halvdel af denne kælder afslø
rede sig med et smukt lagt kampestensgulv, og der lå det første 
fund, en dobbelt fiskekrog af hård messingtråd, en rigtig gedde- 
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krog, der sagtens kunne bruges igen. Den anden halvdel af kælde
ren viste sig at rumme et trækuldepot, ca. V4 kubikmeter, og der
under var et lergulv. Der var ikke antydning af trækul på kam
pestensgulvet, derfor må vi antage, at denne kælder har været for
synet med en skillevæg tværs over mellem de to halvdele, sand
synligvis en væg af brædder, da der forekom lidt halvformuldct 
træ langs gulvbrolægningen.

I trækullet lå nogle få skår af lertøj og en mærkelig gaffelfor
met nøgle af metal. På selve lergulvet lå to bogspænder af metal 
og af forskellig type, foreløbig dateret til først i 1600-tallet.

I dette lergulv var tre runde næsten sammenstødende nedgrav
ninger, ca. 30 cm i diameter og ca. 25 cm dybe, og ved siden af lå 
et par større noget forbrændte brudstykker af smeltedigel. Om 
disse runde nedgravninger og smeltedigler havde noget med hin
anden at gøre kunne vi ikke påvise. Slaggeafskumning fra metal
smeltning fandt vi senere i en lille grube i undergrundens sand tre 
meter nordøst for denne kælder nr. 3. Igen noget der pegede mod 
industriforetagende.

Ind under denne kælders stenbrolægning aftegnede sig tydeligt i 
et lodret snit, grå og mørke lag, altså noget der skulle undersøges.

Med lidt sorg i sind måtte vi efterhånden fjerne hele det pæne 
brostensgulv for at udgrave det godt en halv meter dybe lag, som 
viste sig at være ret fundrigt.

Der fremkom mange ting af jern: File, stykker af andet værk
tøj og køkkentøj, stumper af støbte metalgryder, en metalplade 
med nogle rørnitter, støbeklatter af messing, båndnåle af messing, 
en stump jernkæde, jernskær til træspade, lampeophæng, lille fin 
pomadekrukke af stentøj, skår af små tyndvæggede grønlige fla
sker, spidser af afsavet hjortetak, enkelte skår af lertøj fra 1600- 
tallet, mange fiskeben, karpeskæl, skaller af blåmusling, østersskal
ler og meget mere.

Denne kælder bar nær sit sydvestlige hjørne tydelige spor af at 
have været ved at skride ind, den var nødtørftig afstivet indven
dig med en kampestensopbygning fuget med fed 1er.
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Udgravnings-aktivitet ved kalder nr. 1. Det fundrige lag ses i det lodrete snit, 
og munkestensgulvet er ved at blive af dækket. Se kalderplan bagest i bogen.

Kalder nr. 4 med smal stenbrolagning, som ender ved påvist spor af tratrappe. 
Ved trappens venstre side ses nederst i billedet et skorstensfundament. Kælde
rens lergulv indeholdt nedtrådt finklip af metalplade og tabte rørnitter fra 
fremstilling af forskelligt husgeråd af kobber og messing, og det er sikkert en 
varkstedskalder fra Henrik Müllers tid 1648-1668.
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Udgravnings I el te t - i september 1974 -5m bredt og 40 m 
langt, kun med en mørk tværgående balk mellem kældrene nr. 
2 og nr. 3 endnu bevaret. Kælder nr. 1 er forrest i billedet. 
Ca. 200 m:i opfyldningslag og kælder fy Id er opgravet og un
dersøgt for fund.

Den fundrige kælder nr. 5 med sit 35 m2 store gulvareal ligger afrenset. Denne 
rummelige kælder har muligvis været delt i to rum, og væggene har sikkert 
været en meter højere. Til venstre nederst i billedet ses en nedgang til kælderen, 
og de to nærmeste målestokke markerer hjørner af fundamenter sikkert under 
køkken og tilhørende skorsten.

47



Johs. Boager

Nu var det højsommer 1974, og alle trængte til ferie efter det 
meget slidsomme udgravnings- og gennemrivningsarbejde, det var 
efterhånden over hundrede kubikmeter jord, der var gennemgået 
så nøje, at selv de små knappenåle var med.

Nogle fra graveholdet havde stadig lidt kræfter i behold, og de 
arbejdede sig endnu længere mod sydøst bort fra kælder nr. 3. No
get overrasket stod de pludseligt med stenkanten af endnu en kæl
der, altså nr. 4. Efter at have sundet os lidt oven på den opdagelse 
samt aftalt udsættelse af sommerferie, gik vi i gang med at ud
grave denne kælder og dens nærmeste omgivelser.

Her var øverst et lag af nedbrudte lervægge ca. 50 cm tykt. Ind 
imellem var en del kraftige stykker af kalkpuds. På nogle af disse 
hvidkalkede pudsstykker var påmalet nogle ca. V2 cm brede grå- 
blå striber, sikkert brudstykker af en dekoration, der havde pry
det de hvide vægge i stuen ovenover.

I øvrigt var kælderens underliggende lag en ca. 90 cm tyk op
fyldning, mest bestående af murbrokker og stykker af røde tegl
tagsten. Murstenene var næsten alle de gule Flensborgsten og 
mange meget sodsværtede. Et større skorstensfundament blev af
dækket oppe ved kælderens nordøstlige hjørne, og så blev det 
klart, at kælderfylden for en stor parts vedkommende stammede 
fra den nedbrudte skorsten.

Ved skorstensfundamentets nordvestlige side mente vi at kunne 
påvise spor efter en trætrappe ned til kældergulvet, hvor den var 
endt på en smal stribe stenbrolægning, der lå langs kælderens 
nordvestlige inderside. Denne inderside var overraskende pænt af
pudset med kalkmørtel, mens resten af kældervæggene var den sæd
vanlige lidt sjuskede kampestens-lermørtel opbygning.

Denne kælder nr. 4 var lidt mindre end de øvrige tre, indvendig 
målt ca. 2,/4 X 3 meter, og vendte med sin længste led vinkelret på 
de andres længderetning, men lå ellers fint på række med dem.

I kælder nr. 4 var kun ét fund i opfyldningen, en bøjet mønt af 
kobber, en V4 ör fra dronning Kristina af Sveriges tid, 1632-1654.
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Denne kælder kunne altså af gode grunde ikke være opfyldt før 
den tid.

Noget som undrede os en del efter udgravning af denne kælder 
var, at dens lergulv efter en regnbyge fik et mærkeligt grønt skær. 
Ved en nærmere undersøgelse af lergulvet foretaget som opgrav
ning og påfølgende udvaskning over et finmasket sold viste det 
sig, at de øverste fire-fem centimeter af dette gulvlag indeholdt 
meget nedtrådt finklip af tynd metalplade, smalle krøllede strim
ler, små trekanter, rigtigt værkstedsaffald, og ind imellem lå tabte 
rørnitter, ja, endda halvfabrikata af disse bitte små kræmmerhus
lignende hylstre rullet af tynd metalplade og lukket med et lille 
påloddet metallåg. I denne forbindelse skal nævnes, at vi fandt en 
loddebolt under brolægningen i kælder nr. 3.

Nu var vi helt sikre på, at en del af det, vi havde fundet, måtte 
stamme fra tiden før Frederik den III. overtog Hjortholm. Det 
måtte være en del af rentemester Henrik Miillers værkstedsforeta
gende med forarbejdning af kobber- og messingting, vi stod med 
rester af. Ja, kældrene var sikkert alle bygningsrester fra Henrik 
Miillers tid. Kældrene nr. 3 og 4 muligvis begge værkstedskældre 
oprindelig under hver sin mindre bygning.

Metalaffaldet, messingtrådstykkerne, de mange brudstykker af 
kraftige smeltedigler, tabte rørnitter og støbeklatter, trækuldepo
tet, alt talte sit tydelige sprog om det industriforetagende, som 
havde udfoldet sig her i tiden 1648-1668 med fabrikation af ked
ler, potter, pander, gryder og andet kobber- og messinghusgeråd.

De mange stykker messingtråd stammede sikkert fra det mes- 
singtrådtrækkeri, som vi ved Henrik Müller havde ved Hjort
holm Mølle, og som så vidt vides var det første her i landet. Da 
det rygtedes, at vi fandt sådanne mere eller mindre vellykkede 
udførelser af messingtråd i vor udgravning, kom der ret omgående 
henvendelse fra Nordiske Kabel- og Trådfabrikker A/S i Køben
havn, der tilbød gratis kemisk analyse af metaltråd og -plade. Der 
blev indsendt nogle få stykker tråd og plade, og kommunen mod
tog en meget interessant og udførlig rapport fra firmaet. Denne
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Her ses fra kælder nr. 4"s lergulv prøver af metalklip og rørnitter, der sikkert 
stammr fra Henrik Müllers kobber- og messingværk ved Hjortholm Mølle 
1648-1668.

Prøver på den brogede samling af metalgenstande, der fremkom rundt om i 
kældrene. Den mørke gaffelformede nøgle midt i billedet er 7*1-2 cm lang.



Prøver på ting fra »Sy-stuen« : De to flade båndnåle til venstre for saksen er 
af messing og fundet under stengulvet i kælder nr. 3. Jernsaksen er 91!-! cm 
lang og fundet i kælder nr. 5. Knapper, hægter, maller og fingerbøl er af mes
sing og sammen med glasperlen og de to glasknapper øverst til højre også fra 
kælder nr. 5. Knappenåle fremkom særlig i kældrene nr. 1, 2 og 5.

Forskellige ting af ben og elfenben. Det fint udskårne elfenbens-kniv
skaft - næstøverste genstand i venstre side af billedet - er 8 cm langt.
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rapport fortæller blandt andet noget om, hvor forskellige metaller 
der dengang kunne forekomme i messing. Messing fremstilles al
mindeligvis som en legering af kobber og zink.

Hvad kan så de mange stykker messingtråd fra bundlaget i kæl
der nr. 2 fortælle os? Ja, så må vi antage, at bundlaget, dette mær
kelige sandstribede madrestlag, er fra Henrik Müllers tid og ikke 
fra et senere kongeligt køkken. Let at trække skarpe skel mellem 
Henrik Muller perioden og den senere kongelige periode bliver det 
ikke.

Det hele blev på sin vis mere indviklet, men også meget mere 
interessant. - Og så holdt udgravningsholdet september-sommer
ferie.

Efter ferien så vi tilbage på denne første indsats: Sammenlagt 
havde vi for længst passeret de første par tusinde udgravningsti-

Rødbrunt lertøj fra 1700-tallets midte. Den 16 cm høje stjertpotte til venstre 
har en fint udført mørkgul dekoration og er fundet i mange skår rundt i kal
der nr. 5. Den 10 cm høje stjertpande til højre er 20 cm i diameter og fandtes 
i kalder nr. 2.
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I kældrene nr. 2 og nr. 5 fremkom disse to geneverdunke af 
grat stentø] i mange skår. De er 24 og 27 cm høje. Den mind
ste har som mærke nær halsen et 4 cm højt blåt P, den største 
har indtrykt et rundt stempel næsten udfyldt med et 21!-i cm 
højt kors og bogstaverne C T og under cirklen indtrykt et 2 
cm højt R. Andre fund af geneverdunke bærer et stempelind- 
tryk med navnet TRIER opsat i cirkel.

mer, en helt frivillig indsats uden tilskud fra kommunen. Vi var 
startet med at udgrave på lørdage og søndage, men det hele blev 
hurtigt så omfattende, at vi, for de der kunne komme, også tog 
tirsdage og torsdage eftermiddage med. Dertil kom så de mange 
aftentimer med vaskning og sortering af de tusinder af skår, og
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påfølgende tålmodigheds- og fingerfærdighedsarbejde med at sam
menklæbe skår af sortgods, lertøj, geneverdunke, porcelæn, fajan
ce, flasker og kridtpiber til forholdsvis hele ting.

Der kan godt være 50-60 enkeltskår af en gryde eller stjertpotte 
og ofte 30-40 skår af et fad og næsten lige så mange af en gene
verdunk eller flaske. Den anvendte lim er både holdbar og allige
vel let opløselig, hvis man senere skal sætte et nyfundet skår ind 
eller eventuelt nykonservere hele genstanden.

For at give et billede af, hvor lang tid det for eksempel kan tage 
mellem de tusinder af gulbrune lertøjsskår at finde netop de ofte 
små skår, der passer sammen i en bestemt gryde eller stjertpotte, 
så er det mest avancerede puslespil for intet at regne mod dette!

Selv om det vil være ønskeligt, så bliver det næsten umuligt at 
udarbejde en komplet fundliste over, hvor mange enheder i gryder, 
potter, pander, fade m.m., der har været, når man betragter de 
mange skår. Der er mange løse randskår og bundskår, der er man
ge løse håndtag og tæer. Og mange flasker giver sig til kende ved 
løse halse og bunde. En stor husholdning har det været, og tingenes 
mangeartede herkomst og kvalitet må have været et kongeligt køk
ken værdigt.

I efteråret 1974 blev gravedagene brugt til udgravning og under
søgelser omkring de fire kældre for eventuelt at finde spor i un
dergrunden, der kunne afsløre, om vi stod med rester af kun én 
stor bygning, eller to-tre mindre som så ved nedbrydning og kæl
deropfyldning og måske tilbygning var endt som »Det lange Huus 
paa Bakken«, »Det store Vaanhuus«.

Vi syntes et par steder ved kældrene nr. 2 og 3 at kunne spore 
visse afgrænsninger i undergrunden, men det var for usikkert til, 
at vi ud fra dette og ud fra de store kampesten, der lå spredt på 
området, turde drage endelige slutninger. Vi skar profiler, det vil 
sige lodrette snit i jordlagene, nivellerede, tegnede og fotografe
rede. Andre kan måske få noget mere ud af dette materiale. Det 
er udgraveres første pligt at få så mange iagttagelser på papiret 
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og filmen som muligt. Når udgraverne er færdige i marken, er 
mange spor slettet for stedse.

Under førnævnte større undersøgelsesarbejde uden for kældrene 
afdækkede vi fundamentet af en meget lille kælder, knap en kva
dratmeter stor og smukt muret med røde munkesten. En fuldstæn
dig tømning af den ca. 70 cm dybe kælderrest bragte tre dyre- 
kranier og en del tilhørende knogler for dagens lys. Alle knogler 
blev opsamlet og det hele sendt til bedømmelse på Zoologisk Mu
seum. Det viste sig at være rester af dådyr, hvoraf de knogler, som 
hørte til de bedste kødstykker, manglede. Deraf må vi slutte, at 
murværket var det nederste af en lille vildtkælder eller vildtbrønd, 
hvor man har henlagt vildtet på is, nok iset på Furesøen om vin
teren.

Vi fandt også noget andet interessant ved gravning uden for 
kældrene. Særligt nær kælder nr. 1 var det koncentreret. På under
grundens lyse sandlag fandt vi flintredskaber og meget flintaffald 
fra redskabsfremstilling med stenaldersmedens tydelige slagmær
ker på. Der var skrabere og sjusket slåede flækker og i det hele 
taget brugs- og affaldsflint, som vi kendte den fra mange andre 
bopladser fra tidlig bondekultur. Da vi også var heldige at finde 
nogle stykker tragtbæger-keramik, så var der ikke tvivl mere. Her 
havde levet et bondesamfund for omkring 5.500 år siden. Jorden 
her havde været let at dyrke, og der havde været gode muligheder 
for kvægavl, og vand var der nok af både i å og sø. En ideel og 
dejlig plet for mennesker at leve på også dengang.

De første gule lindeblade var begyndt at drysse ned over os i 
vort efterhånden 40 meter lange og omkring 5 meter brede udgrav
ningsfelt. Ca. 200 kvadratmeter og næsten lige så mange kubik
meter jord og kælderfyld omhyggeligt undersøgt.

De fire stensatte kældre lå nu tømte og pænt på række. De var 
omkring en meter dybe, men har sikkert oprindelig været et par 
meter dybe, da de var i brug som rigtige kældre. Nu var de kun 
bundrester, for man har sikkert i sin tid, da huset blev brudt ned, 
fjernet så mange sten af kældrenes øverste kanter, som det har væ- 
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ret forholdsvis let at få fat i, til genbrug andre steder.
Ingen af kældrene bar spor af at have stået åbne uden hus over 

gennem en frostvinter. Det ville have sat sig tydelige spor med 
afskalninger af den lermørtel, som kampestensvæggene var fuget 
med, og sikkert også resulteret i nogle sammenskridninger af ind- 
adhældende vægge, når tøvejr var sat ind. Nej, den lange bygning 
var sikkert fjernet i én omgang, og tomme eller delvis tomme 
kældre fyldt op straks efter. Hvornår denne totale oprydning og 
udjævning hen over resterne har fundet sted, fik vi senere en no
genlunde sikker datering på.

Udgravningsmæssigt set kom foråret 1975 tidligt. Efter kalen
deren var det stadig vinter og sidst i februar, men solen skinnede, 
og der kunne graves.

Nordøst for kælder nr. 4 havde en jordafrømning med bulldo
zer bragt nogle store kampesten for dagens lys, og så var der lagt 
op til endnu en undersøgelse i dette område. Vi afdækkede en 
række af store kampesten, der i fortsættelse af kælder nr. 4’s yder
side passede fint som nederste syldsten i en ca. 9 meter bred byg
ning.

Der blev meget travlt, for vi var også ved at forberede en ud
stilling, der skulle være på Stadsbiblioteket i Lyngby, tre uger i 
marts. En del af fundene havde vi fået gjort udstillingsværdige, og 
mange, der havde gæstet os i udgravningen i 1974, havde udtalt 
ønsket om at se resultater fra dette spændende arbejde. Vi ville 
også gerne selv se nogle af fundene på den måde.

Under dette udstillingsarbejde mødte vi stor interesse og megen 
hjælpsomhed fra stadsbibliotekar Aage Børresens og hans medar
bejderes side. Vi fik frie hænder til at opbygge udstillingen efter 
vor egen planlægning, og altid var der hjælp til rådighed.

Her havde vi også det store held at få kontakt med arkivar, 
fru Ebba Waaben fra Rigsarkivet, der var meget optaget af, hvad 
der fandtes i arkiverne af oplysninger om vandmøllerne og indu
strierne langs Mølleåen. Det gav anledning til et meget inspireren- 
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de samarbejde. Fru Waaben fandt dokumenter frem særlig vedr. 
Hjortholm Mølle i perioderne Henrik Miiller - Frederik den III., 
og Frederiksdal Mølle - Charlotte Amalie.

Nogle af disse dokumenter udlånt fra Rigsarkivet blev fremlagt 
i én montre, og i en montre ved siden af udstillede vi digelstykker, 
metalklip, rørnitter og mere, som vi turde henregne til Henrik 
Miillers værkstedsperiode. I førstnævnte montre var også udstillet 
et dokument skrevet på håndgjort papir fra Frederiksdal Mølle, 
og et falseben havde vi fra udgravning af kælder nr. 2.

I otte andre montrer udstillede vi et udsnit af øvrige fund: Ler
tøj, stentøj, jydepotter, porcelæn, fajance, flasker, kridtpiber, møn
ter, et par glasruder og strimler af blyindfatning, forskellige kon
serverede jernting og en del småting af ben og metal.

Vor udstilling fik stort besøg, og i tilslutning hertil blev i ud
stillingstiden afholdt to møder, der samlede fuldt hus i biblioteks
salen. Fru Waaben redegjorde for perioden ud fra sine arkivstu
dier, og derefter viste jeg lysbilleder fra udgravningen og fortalte 
om dette arbejde.

Møderne mundede ud i ønsket om, at disse for vor egn sjældne 
og historisk meget interessante fund kunne gøre sit til at sætte 
skub i planerne om at få opbygget en lokalhistorisk samling i 
Lyngby. En tanke, som vi fra den lokale arkæolog-klub »Flæk
ken« sammen med mange andre fuldt ud kunne tilslutte os.

Denne udstillings vellykkede forløb gav os ekstra kræfter til at 
få afsluttet arbejdet på udgravningsfeltet, og vi fortsatte med un
dersøgelserne ud for den påviste sydøstende af den ca. 9 meter 
brede bygning. Vi foretog flere prøvegravninger i retning bort fra 
bygningen ud mod Kulhusvej. Der viste de lodrette snit gennem 
jordlagene flere opfyldningsfaser, som alle skrånede stærkt nedad 
bort fra bygningen, hvorfor Kulhusvej muligvis har haft sit 
oprindelige forløb nærmere ind mod bakken, altså nærmere byg
ningens sydøstgavl.

Udgravere har det heldigvis med at se syner ind imellem: Fra 
Kulhusvej så vi pludselig den kongelige sommerboligs kønne
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bindingsværksgav! med fire fag vinduer med blyindfattede ruder 
rejse sig, og et glimt af de kongelige herskaber indenfor, som de 
sad der hævet nogle meter over den gemene trafik.

Men vi måtte hurtigt bort fra synerne til det mere praktiske 
og hen til den anden ende af det lange udgravningsfelt, for, som vi 
troede, at foretage nogle afsluttende undersøgelser, og dermed 
skulle vi så være færdige i marken med denne store opgave. Men 
sådan skulle det ikke ende.

Ingen kender en udgravning fuldt ud, før den sidste skovlfuld 
jord er taget, og den, som vi troede, sidste skovlfuld afslørede et 
mørkt jordlag, som ved fortsat gravning viste sig at være et 
mørkt kulturlag, et opfyldningslag ned i den lyse undergrunds 
sand. Nogle skovlfulde mere, og en kampestenskant dukkede frem.

Vinflasker sammenklæbet af mange skår fundet i kældrene nr. 1 og 5. De er 
omkring 20 cm høje, har rummet ca en liter og er fra 1700-tallets begyndelse. 
Flasken til højre bærer den tyske vineksportørs mærke i et fint glassegl. Man 
brugte ikke etiketter dengang.
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Det lignede en stensat kælders øverste kant, og vi måtte i gang 
med at fjerne en større mængde overjord for at frilægge området, 
og derefter gik det med udgravning nedad i en smal, kun en meter 
bred stensat gang. På vor vej nedad fandt vi knuste 1700-tals vin
flasker, så nu var det måske endelig den kongelige vinkælder, vi 
var på vej ned i.

Man kan roligt sige, at det efterhånden prøvede udgravnings
mandskab måtte sunde sig lidt, inden det helt store gravearbejde 
rigtig kom i gang først i juni 1975. Men efterhånden indfandt den 
gamle opdager-spænding sig igen, for det begyndte at myldre op 
med skår af: Lertøj, sortgods, geneverdunke, fajancer, ostindisk 
porcelæn, flasker, kridtpiber og meget mere, det meste fra midten 
af 1700-tallet. Der fremkom også større mængder af knogler af de 
samme dyrearter, som vi før havde fundet i kældrene nr. 1 og 2. 
Det hele var i sin brogede blanding en rigtig skår- og køkkenmød
ding nedvæltet med store sten imellem, og derfor en ekstra knus- 
ning af skårene. Vi gravede og gravede dag efter dag, og det syn
tes ingen ende at ville tage med denne femte kælder. Den måtte 
vist være meget stor.

Efter udgravningen af den smalle gang udvidede kælderrummet 
sig. Et gravehold arbejdede sig mod nordøst og nåede langt om 
længe en begrænsning, en væg, som i de øvrige kældre, sat af util- 
hugne kampesten med fed 1er som mørtel og fugning. Var det side 
eller ende af denne kælder, ja, det måtte foreløbig stå hen i det 
uvisse, men graveholdet gik sveddryppende i gang langs denne 
kampestensvæg gennem det hårdeste lag, vi endnu var stødt på.

Et andet gravehold arbejdede sig mod sydvest ved den smalle 
nedgangs ende, og der var pludselig noget pænt murværk som kæl
dervæg. Efterhånden fik vi fjernet en mængde nedvæltede mur
sten og kalkpuds og aske. Mursten og kalkpuds var meget sod
sværtet. Vi mente at kunne konstatere, at omtalte murværk måtte 
være fundamentet under en større skorsten eller muligvis under 
sammenhængende skorsten og større køkkenildsted. Alle mursten 
her var den gule Flensborgsten.

59



Johs. Boager

Begge hold arbejdede sig videre frem i et fundrigt mørkt jord
lag. Vi krøb i skygge for solen, så godt vi kunne i denne hede som
mer og pillede i hundredevis af skår og knoglestykker ud af fund
laget.

Her i denne kælder nr. 5 udførte vi også tværs over et snit gen
nem alle opfyldningslagene fra top og ned til det smukke bro
stensgulv. Det interessante blev her, at to af lagene, nemlig det 
fundrige mørke lag og det gule lag af nedbrudte lervægge, lå i 
omvendt rækkefølge, set i forhold til nabokældrene nr. 1 og 2. 
Altså her lå lervæggene nederst, og så var der fyldt køkkenmød
ding ovenpå, hvad rent husnedbrydningsmæssigt også må synes at 
være den mest naturlige rækkefølge.

Hvis vi ser på opfyldningslagene i rækkefølge, så var her det 
sædvanlige dyrkningslag på ca. 15 cm. Men så kom her det ekstra 
drilske for en stor del af denne kælders vedkommende, at ind over 
skød sig et ca. 60 cm tykt lag stenfyldt og hård overjord med 
rester af gammel beplantning, netop placeret over det mest fund
rige sted. At få alt dette sagen helt uvedkommende fjernet, kom 
til at kræve en særlig sej indsats. Men efter de nævnte to overlag 
kom så det ca. 80 cm tykke lag af mørk jord med de mange skår 
indlejret, og derunder det ca. 70 cm tykke lervægge- og murbrok
kelag. Allernederst på brostengulvet var et 10-15 cm tykt sand
lag. I dette sandlag fandtes de fleste af flaskeskårene i denne kæl
der. Blandt disse skår mange af firkantede flasker, boxbouteille, 
ca. 9X9X12 cm, og som de øvrige flaskefund antagelig fra Tysk
land.

Blandt fundene i denne kælder nr. 5 skal også fremhæves mange 
skår af skønt ostindisk porcelæn: de små lette tekopper uden hank 
kaldet »tyrkerkopper« og fint blådekorerede. Der kom også skår 
af porcelænsunderkopper og ottekantede tallerkener, alle blådeko
rerede med fantasifulde plantemotiver. Enkelte porcelænsting har 
også været dekoreret med rødt og guld: imari-dekoration.

De mange hoveder og stilke af kridtpiber er et kapitel for sig. 
Her er et stort materiale til en ekspert at arbejde med. Der er 
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stykker af piber både af engelsk og hollandsk oprindelse samt 
nogle fra danske fabrikker. Nogle sammenpassede stykker er det 
lykkedes ved megen tålmodighed at få styr på, og der er også 
kommet en næsten hel pibe ud af dette tålmodighedsarbejde.

4 cm langt kridtpibehoved og der under en udrullet afkalkering af et stilk
stykke med firmanavnet: A. Ross - S. Ferslew, som sammen havde en pibe
fabrikation på Christianshavn 1755-1758. Blandt mange af udgravningens 
kridtpibefund hører fundene fra denne gruppe til de meget sjældne. De er fra 
kælder nr. 5.

Af lertøj fra denne kælder foreligger et stort og alsidigt skår
materiale, lige fra de sjældent forekommende gamle urtepotter og 
til de fint dekorerede stjertpotter og fade. Skår af lertøj er så langt 
i overtal. Hvor stort et antal helheder, de repræsenterer, er ret 
uoverskueligt, men det har været en større husholdning gennem
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mange år, så det er ganske naturligt at meget er gået i skår. Næv
nes skal også de mange skår af geneverdunke med TRIER som 
fabriksmærke.

Denne kælder nr. 5’s fund giver både i alsidighed og kvalitet et 
fint og fyldigt og mere afrundet billede af husholdningen på »Det 
ældste Frederiksdal«.

Nogle få dage før jul 1975 var den store udgravning slut, og der 
lå den indvendig opmålt: 8 meter lang og i nordøstenden 5 meter 
bred og i sydvestenden 3 meter bred, i alt ca. 35 m2 store kælder 
nr. 5 renset og fejet. Dens sydvestlige ende lå fint på linie med de 
øvrige fire kældres ene yderside.

Som det fremgår af skitsen af kældre og bygningsomrids bagest 
i denne bog, lå denne kælder på tværs af bygningen. Dens nord
vestlige langside var udvendig målt sine ca. 9 meter og svarer altså 
fint i mål til de afdækkede bygningsrester nær Kulhusvej. Både ud 
fra Fortidsmindeforvaltningens vurdering og vore opmålinger og 
undersøgelser må det være højst sandsynligt, at vi nu havde det 
lange hus på bakken på plads: Ca. 9 meter i bredden og strækken
de sig de ca. 45 meter i længden fra kælder nr. 4’s yderside mod 
sydøst til kælder nr. 5’s yderside mod nordvest. Undersøgelser ud 
for begge ender af den her påståede placering af bygningen gav 
ingen spor i undergrunden, som kunne tale for at bygningen har 
været længere.

Kælder nr. 5’s gulv lå ca. 75 cm dybere end gulvene i de to na
bokældre nr. 1 og 2. Der var spor efter to nedgange til denne store 
kælder, den ene, der hvor vi først gravede os ned i den smalle 
kampestenssatte gang, og den anden nær det sted ved den store 
skorsten, hvor vi gik ud fra, at det store køkken havde været 
ovenfor. Her ved denne trappes nederste ende var et næsten ce
menthårdt ca. 5 cm tykt lag af sammentrådt sod, aske, madrester 
og lidt finknust lertøj. Man kunne ligefrem mærke suset af travl
heden ned og op ad denne trætrappe, som altså for længst var 
borte.
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Under sommerens udgravning var en kopi af en synsforretning 
fra 1716 vedrørende »Det store Vaanhuus« kommet os i hænde fra 
Rigsarkivet. Denne synsforretning blev selvsagt studeret meget 
grundigt, men var i sin for os at se lidt snørklede opremsning, hvor 
husets indretning gennemgås fra rum til rum, ikke let at få hold 
på. Dog fik vi bekræftet, at herskabernes værelser havde været i 
sydøstenden af bygningen, og i den forbindelse blev også omtalt 
en liden kælder under den store stue, det må sikkert være kælder 
nr. 4.

Der omtales også en kælder delt i tvende rum med bræddeskil- 
levæg, og i den vandring, synsforretningen tog gennem huset, kun
ne det udmærket passe, at vi var nået til den anden ende af det 
lange hus, og vi dermed også fik en omtale af kælder nr. 5. De øv-

Rødbrune lerfade med lysgul dekoration. De er henholdsvis 24 og 30 cm i 
diameter, og fundet i mange skår rundt om i kælder nr. 5. Fadene er sikkert 
fremstillet i Rønne på Bornholm, og begge er, som det tydeligt fremgår af det 
mindste, fra midten af 1700-tallet.
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rige tre kældre var ikke nævnt, og de må sikkert have været ude af 
brug dengang. Nr. 1 nok annulleret med et bræddegulv hen over. 
Nr. 2 nok ligeledes og delvis opfyldt i Henrik Müllers tid. Nr. 3 
med sit trækuldepot og andre Henrik Müller-fund var sikkert helt 
borte under ældre nedbrudte lervægge. Spørgsmål vil der stadig 
blive tilbage, hvordan vi end prøver at få styr på det lange hus på 
bakken.

De store mængder af skår og andet affald, der i sin tid var fyldt 
ned i kælder nr. 5, spænder tidsmæssigt over hele den lange pe
riode, som vort hus på bakken har stået. Hvis vi begynder med 
Henrik Müller i 1648, så var der også mellem fundene i denne 
kælder mange stykker af smeltedigler og en del metalklip og mes- 
singtrådstykker. Fra ham kan vi vandre fundmæssigt videre gen
nem resten af 1600-tallet og op omkring midten af 1700-tallet, 
hvor vi har en vis koncentration af fund. Derfra når vi gennem 
endnu nogle fund, der markerer sig omkring 1765 og 1775 til vi 
når helt op til en 4-skilling i sølv dateret 1783, altså en vandring 
gennem tid på ca. 135 år. Ikke underligt, at det lange hus i en se
nere beretning omtales som meget brøstfældigt, ja, det var allerede 
noget medtaget som nævnt i synsforretningen fra 1716, hvor skor
stene og tag, vinduer og skodder omtales som særdeles tjenlige til 
reparation.

Nu er vi nået dertil, hvor det kunne være interessant at forsøge 
en opstilling over, hvem der har boet i det lange hus, og dermed 
har præget stedet og efterladt noget i jorden til os at gøre arkæo
logiske studier over:

1. Familien Henrik Müller 1648-1664 og hans forpagter David 
von Cølln 1664-1668 har sikkert boet oppe på bakken i en byg
ning muligvis dækkende over kældrene nævnt fra nordvest: Nr. 5, 
1 og 2, mens kældrene nr. 3 og 4 oprindeligt kan have været værk
stedskældre under to mindre bygninger og fjernet af Frederik den 
III.’s eller Charlotte Amalies håndværkere for at give plads for 
tilbygning mod sydøst.
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2. Frederik den III. 1668-1670 med husstand og tjenerskab kan 
højst have boet her nogle få gange, men med den hurtighed han 
handlede, som med flytningen af ladegården, kan han godt have 
fået omtalte to mindre værkstedsbygninger fjernet og derefter byg
get til en Henrik Müller-hovedbygning på bakken. Hvor blev de 
ellers af de 10.000 mursten og det egetømmer, Frederik den III. så 
omgående fik kørt fra Nordsjælland til Frederiksdal. Synsforret
ningen fra 1716 synes også at antyde, at den herskabelige sydøst- 
ende af bygningen var i bedre stand end den øvrige del.

Ved et tilfælde fik vi fat i en kopi fra hærens arkiv, der viser 
en opmåling, som skal være foretaget i 1668 af området ved Fre
deriksdal. Denne opmålingsplan viser afsætning af det areal, hvor
på kongen ville opføre slot og anlægge stor have. På denne plan er 
med teknisk præcision indtegnet bygninger, som dengang må have 
ligget ved vandmøllen, og dér ligger indtegnet det lange hus på 
bakken ret nøjagtigt dækkende over det hus, vi udgravede rester 
af.

3. Charlotte Amalie 1670-1714, Frederik den III.’s svigerdatter 
og Christian den V.’s dronning, overtager »Det ældste Frederiks
dal« i 1670. Hun synes ikke at have tænkt på at ville opføre slot 
og anlægge den store have. Hun får derimod anlagt fiskedamme 
mellem Bagsværd sø og Hulsø, og hun får startet papirfabrikation 
ved Frederiksdal Mølle.

Dronningen får dog anlagt en mindre have ud for det lange hus 
på bakken og en lidt større have nord for åen. Vi kender både nav
net på hendes anlægsgartner og noget om de planter, hun indfor
skrev fra Tyskland og eventuelt fra Holland. Man kan i den for
bindelse ikke lade være med at tænke på, om de store urtepotter, 
vi har fundet i kælder nr. 5, kan stamme fra hendes tid.

Den lidt større have, hun fik anlagt nord for åen, er nu en del 
af haven ved Frederiksdal Slot. Den mindre have ved det lange 
hus er den have, som efter hendes død bliver omtalt som: »Den 
gamle Have«, et navn vi nikker genkendende til.
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4. Sofie Hedvig 1716-1735 og hendes bror prins Carl, børn af 
Charlotte Amalie og Christian den V., overtager Frederiksdal 
Gods og dermed også vort lange hus i 1716. Der er noget, som ty
der på, at de ofte har opholdt sig her sammen med deres gode ven 
Carl Adolf Plessen.

5. Carl Adolf Plessen 1735-1739 havde ikke særlig held med at 
føre Frederiksdal Gods videre, og han faldt også i unåde på aller
højeste sted.

6. Med Johan Sigismund Schulin og hans fru Møsting kom der 
nye tider til Frederiksdal. Christian den VI. gav Schulin lov til 
som tak for hans store tjenester for landet at tage ophold på »Det 
ældste Frederiksdal« i 1739. Men da den efterhånden gamle bin
dingsværksbygning var meget medtaget, måtte Schulin med kon
gelig tilladelse vælge, om han ville istandsæte den gamle bygning 
eller bygge nyt. Og Schulin lod i 1743-45 bygge det slot, som nu 
ligger så kønt i park og skov højt over Mølleå-dalen. Og dér 
bor stadig familien Schulin som ejere af Frederiksdal Gods.

Den første Schulin og hans fru Møsting kan højst have boet i 
»Det ældste Frederiksdal«, det lange hus på bakken i fem år, og 
sikkert kun i perioder om sommeren, men interessant er det, at 
mellem skårene fra kælder nr. 5 er kommet fund fra deres hushold
ning, nemlig stykker af blådekorerede fajancetallerkener, fremstil
let i Tyskland, og med sammenslyngede SM i dekorationen.

Grevinde Vibeke Schulin, som har fulgt vor udgravning med 
særlig interesse, oplyser, at disse fajanceskår stammer fra det bryl
lupsstel, som den første Schulin fik fra Tyskland. Stellet blev se
nere suppleret med tilsvarende dele af fajance fra Store Kongens
gade-fabrikken.

Hvad sker der så med den gamle bygning, »Det ældste Frede
riksdal«, som vi er kommet til at holde af og næsten har fået et 
jordnært forhold til?
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Det var vel ventet, at Schulin allerede i 1745 ville have brudt 
den gamle bygning ned, men det er der intet, der tyder på, og som 
førhen fortalt var der fortsat skår af ting af høj kvalitet mellem 
fundene langt hen i 1700-tallets sidste halvdel. Vi har den fine lille 
bonbonnière eller terrin fra Østerbros Fajancefabrik, ca. 1765, og 
der er en fin lille kop fra Kastrup Fajancefabrik fra samme pe
riode. Der er en del ostindisk porcelæn, som hører hjemme i den

Sjælden kop 41ki cm høj og 8 cm i diameter fra Kastrup Fajancefabrik 1754- 
1790. Koppen er hvidgrå og dekoreret med fint udførte blomstermotiver i gule, 
grønne og mørkviolette højilds-farver. Koppen er samlet af skrøbelige skar 
fremkommet i det øverste lag ved kældrene nr. 1 og 5.

tid, og der er de to underkopper fra Den kgl. Porcelainsfabriks 
første frembringelser ca. 1775. Alt tyder derfor på, at der stadig 
har været et velhavende miljø i det lange hus på bakken. Det er 
bestemt ikke ting fra en tilfældig forvalters husholdning eller af
fald fra den nedenfor liggende kro, det var tingene dog for dyre til.

Sølvmønten fra 1783 fra fundlaget i kælder nr. 5 fortæller også 
sit tydelige sprog, at her er ikke sket opfyldning før dette årstal. 
Nej, vort lange hus på bakken har nok stået og også været i brug, 
vel mest i sommerperioder, helt op til 1797.

En meget god ven af familien Schulin, Casper Vilhelm Wever 
får netop i 1797 skøde på vort lange hus og et par tønder land på 
bakken, og han bygger sit »Wevers Lyst« dette år lidt sydvest for 
den gamle bygning. Det er sikkert ham, der lader vort gamle hus 
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nedbryde og kældre opfylde efter at have fjernet syldsten og de 
øverste kanter af kældrenes sten til brug andet sted, både til sit 
nybyggeri og til støtte af skråningerne mod Nybrovej og Kulhus
vej. Wever skal have sit haveanlæg og lader sikkert tomten jævne 
med, hvad der var af gamle møddinger og affaldsdynger.

Hermed er vort lange hus borte. Ingen fund i opfyldningerne er 
efter den tid. Vor store udgravning er slut. Mange skår er sammen
klæbet til forholdsvis hele ting, fund som bliver at se i den lokal
historiske samling på »Frieboeshvile« i Kongens Lyngby.

Et spændende kapitel af vor egns historie, som den brudstykke
vis kendes fra arkiverne, har gennem denne udgravning og funde
ne derfra ligesom fået mere relief, er blevet mere levende for os.

Af de fem udgravningsopgaver, vi fra arkæolog-klubben »Flæk
ken« har haft her i kommunen, var denne så langt den mest om
fattende, og vi siger tak for den tillid, som fra forskellig side er 
vist os og vort arbejde.

Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning repræsenteret ved an
tikvar Svend Erik Albrethsen og arkitekt Johs. Hertz har med stor 
hjælpsomhed og rådgivning fulgt vort arbejde. Dog var dette store 
arbejde ikke blevet gennemført, hvis ikke borgmester Ole Harkjær 
så interesseret var gået ind derfor.

Nu henligger udgravningsstedet i et offentligt tilgængeligt park
område, hvor det lange hus på bakken med de fem kældre er mar
keret med brede striber af gamle brosten i et grønt græstæppe. Og 
det er stadig »Den gamle Have« og »Det ældste Frederiksdal«.

Messingskjold til knap eller seletøjbeslag, 
3 cm i diameter. Blomstermotivet star op
højet på skivens flade bund. Et fund fra 
kælder nr. 3.

Tegninger og fotos: Johs. Boager.
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Svend Aage Larsen:
UNG I RAADVAD 1923-1934

På egne ben.
Den 1. november 1923 flyttede jeg fra »Møllehuset«. Jeg var fæ
stet bort som dreng i 1 år til skovløber Marinus Hansen og hans 
kone Jenny ved »Raadvad Port«. Lønnen var 20 kroner om må
neden. Raadvad Port ligger, som navnet jo også siger, i Raadvad 
inde i Dyrehaven bag den røde port, så der skulle være store mu
ligheder for at smutte hjem, men det var ikke hver uge, jeg fik 
lejlighed hertil, så for den sags skyld kunne jeg godt have tjent ude 
på landet. Det havde sikkert været bedre, om jeg ikke havde kun
net se ned til min barndomsby, hvor jeg havde alle mine kamme
rater og mit hjem. Grunden til, at jeg ikke fik fri, har jeg aldrig 
forstået; måske skyldes det, at skovløberparret var barnløs og 
gerne ville have mig i huset, også om aftenen, selv om vi sad hver 
for sig - de i stuen, jeg i køkkenet, hvor jeg med min løvsav la
vede meget træsløjd den vinter.

Tråden til min barndom var brutalt hugget over. Nede i byen 
legede mine kammerater, hjemme i Møllehuset sad mine forældre 
og søskende, jeg længtes, jeg følte mig så ensom som aldrig før.

Skovløberen havde 2 køer, 4 grise og 20-30 høns, som det var 
min opgave at passe. Jeg havde aldrig malket en ko, men det lærte 
jeg meget hurtigt. Det var hyggeligt at sidde ude i stalden om af
tenen og malke. De 2 køer var skikkelige, og jeg kom til at holde 
meget af dem. Nogle af beboerne fra Raadvad købte mælk hos os, 
det var mine kammerater, der kom og hentede den, og var de tid
ligt på den, blev de vist ud i stalden for at vente. Det var en stor 
opmuntring. Vi sludrede nyt fra »byen«, og malkningen tog noget 
længere tid, når jeg havde gæster. Fru Hansen gjorde mig da også 
opmærksom på, at Peter - min forgænger i embedet Peter Møller - 
ikke var så længe om at malke, som jeg var. Slotsforvalter Jensen 
på Eremitagen var også vor kunde, så jeg måtte bringe mælk i en 
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blå emaljespand til slottet hver dag; der vankede gerne en småkage 
af fru Jensen. Til børnehjemmet »Bøgely«, som var overtaget af 
mødrehjælpen, leverede vi også mælk. Det var mange forskellige 
typer piger, der kom og hentede mælk. Nogle af dem ville gerne 
snakke med mig, og det var mange beretninger, jeg fik om disse 
pigers sørgelige skæbne. En dag spurgte en af pigerne, om hun 
kunne låne en »skubkarre«; det anede jeg ikke, hvad var, så jeg 
henviste hende til Hansen, der bad mig tage trillebøren frem; han 
vidste, hvad det betød, men han var også jyde. Udover at passe 
»Landbruget« havde jeg mange gøremål. Alle skovløbere fik sit 
forbrug af brænde fra skoven; det var mange rummeter, og selv 
om de kunne få skåret brændet på maskinsav, var det jo billigere 
at lade tjenestedrengen save det med håndkraft, når han alligevel 
fik sin løn. Marinus Hansen sørgede for, at jeg fik en god skarp 
sav - den var han specialist til at file - så jeg gik i gang med den 
store bunke. Fru Hansen var en streng arbejdsgiver; hun forlangte, 
at jeg skulle holde hver dags produktion i hver sin bunke, for, som 
hun sagde, så også Marius kunne se, hvad jeg havde præsteret. Jeg 
syntes, det var en stor bunke, jeg fik savet hver dag, men alligevel 
mente fru Hansen, at Peter havde overkommet mere.

Omsider fik jeg savet mig igennem den store bunke brænde, og 
så skulle det flækkes, det var et mere interessant arbejde. Også her 
var værktøjet i orden; Hansen sørgede for, at jeg fik en god flæk
økse, men fru Hansen blandede sig også her og forklarede, hvor 
store brændestykkerne skulle være. Da flækningen var overstået, 
skulle brændet stables, og det glædede jeg mig til, det havde jeg 
hjulpet min far med så mange gange, så det var jeg »specialist« i; 
derfor blev jeg også sur, da fru Hansen ville lære mig den kunst. 
Det var en stor tilfredsstillelse for mig, at Hansen roste mig for de 
fine stakke, jeg havde lavet.

Skovløberparret var meget pertentlige; der var den pinligste or
den både inde og ude, og nu var det altså pålagt mig at holde or
den udendørs, i stald, hønsehus, svinehus og brændehus. Af konen 
fik jeg aldrig ros - vi førte forøvrigt aldrig nogen rigtig samtale - 
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hvorimod manden tit talte med mig og godt kunne rose mig for 
arbejde, jeg havde lavet. Der faldt en masse sne den vinter. Jeg 
havde travlt med at skovle og feje omkring den røde port samt 
lave stier fra køkkendøren til vejen og til udhusene. T Taarbæk 
havn var der dannet isskruninger, mine kammerater kom gennem 
lågen, de skulle ned og se det; jeg ville meget gerne med, men det 
fik jeg ikke lov til. Julen nærmede sig, jeg var spændt på, om jeg 
fik fri juleaften, så jeg kunne tilbringe den sammen med min fa
milie. Men også her blev jeg skuffet; fru Hansen ville have, at jeg 
skulle »fejre« juleaften i Raadvad Port. For første gang var jeg 
inde i stuen. Der var dækket et fint bord. Vi fik ribbenssteg og 
ris à l’amande; jeg fik en sodavand til maden - tænk hvilket fråd- 
seri. Julegave fik jeg ikke, men skovløberparret udvekslede jule
gaver. Da vi var færdige med at spise, fik vi kaffe og godter - 
men jeg længtes så forfærdelig hjem. Om Hansen kunne se det på 
mig, ved jeg ikke, men han gav mig da lov at gå hjem en times tid. 
Fra en steril og kølig atmosfære kom jeg hjem til en hyggelig og 
lun. Min fritime var forbi, så jeg begav mig til skovløberhuset, 
hvor lyset var slukket, og alt åndede fred, gik op på mit værelse, 
lagde mig til at sove - dog først efter at dagens begivenheder i min 
første jul blandt fremmede havde passeret revue.

Da sneen smeltede, snød jeg mig til at lave små vandmøller i 
det rindende vand, og selv om jeg hver dag så til mine møller, var 
der ingen, der opdagede dem.

Maden vi fik var god. Vi spiste middag midt på dagen, og da 
blev jeg altid mæt; men om aftenen, da vi fik smurt smørrebrød, 
kunne jeg godt spise meget mere; jeg fik lige så mange stykker som 
Hansen, blev færdig før ham, og fru Hansen kunne ikke forstå, at 
jeg kunne spise mere - tænk, at en dreng kunne spise mere end en 
voksen mand. Jeg bad om at få en tyk rundtenom rugbrød med 
fedt og et ekstra glas mælk; det samme gentog sig hver dag, også 
de dage, hvor Hansen, uden at hans kone så det, skubbede et stykke 
af sit eget smørrebrød over på min tallerken. Fru Hansen tog til 
København hver onsdag for at handle. På disse dage gik jeg ind i 
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spisekammeret og tog mig en ordentlig humpel rugbrød med fedt 
og salt.

Den ene af vore køer opførte sig så mærkeligt; jeg kunne ikke 
forstå, hvad der var i vejen med den, så jeg fortalte det til Hansen. 
Han tog det meget roligt og sagde en dag til mig, at jeg skulle 
trække den til Bjælkagergård i Lundtofte for at få den bedækket. 
Jeg var ikke stolt over at skulle trække med en ko gennem Raad
vad og Hjortekær, men der var ikke andet at gøre. På gården var 
man klar over, at jeg kom, og en mand bad mig holde koen foran 
hovedet, så skulle han hente tyren. Jeg var rædselslagen, da han 
kom med den brunstige tyr, særlig da jeg under processen stod an
sigt til ansigt med den. Jeg var glad, da vi atter gik tilbage til 
Raadvad. »Bos«, som denne ko hed, blev efterhånden rund og 
trivelig, og en dag sagde Hansen, at den snart skulle kælve, men 
jeg skulle ikke være nervøs, han skulle nok hjælpe til. Bos kælvede 
en onsdag, hvor jeg var alene hjemme. Nu havde jeg fået instruk
tion om, hvordan jeg skulle forholde mig, såfremt Hansen ikke 
var hjemme, så operationen gik godt. Den nyfødte kalv blev lagt 
op foran i båsen, og begge køer slikkede den ren, hvorefter jeg 
gned den tør med en halmvisk. Derefter fjernede jeg kalven og 
malkede Bos, det blev til 2 store spande mælk. Jeg havde fået be
sked på, at Bos skulle have mælken, men jeg delte den ligeligt mel
lem begge køerne. Da jeg havde gjort rent i stalden, følte jeg en 
stor glæde over, at det var gået så godt, og Hansen roste mig da 
også, da han kom hjem. Den lille kalv blev mit kælebarn, men det 
varede ikke længe, før der blev sendt bud til den gamle vognmand 
Hansen fra Hjortekær, som kom og slagtede den. Det var en ma
kaber oplevelse; han slog den i panden med en stor økse; jeg havde 
det rigtig skidt dagene derefter.

Jeg havde fået bylder i nakken, og fru Hansen smurte jod på, 
men det hjalp ikke. En dag tog Hansen mig med ud i stalden, tog 
en ren klud, lagde noget frisk komøg i og band det om halsen på 
mig, og i løbet af nogle dage trak bylderne til og forsvandt. Jeg 
har ikke siden haft bylder på halsen.

73



Svend Aage Larsen

Det var sjovt at lave optændingsbrænde, men jeg måtte kun 
bruge den økse, som Hansen havde udleveret. En dag faldt jeg for 
fristelsen og benyttede en af hans »private« økser. Det skulle jeg 
ikke have gjort, jeg huggede mig slemt i den ene finger; jeg turde 
ikke fortælle det til fru Hansen, men bandt selv nogle klude om. 
Der var vel gået betændelse i såret, og jeg havde det skidt. En mor
gen, jeg skulle gå ned ad loftstrappen, besvimede jeg og faldt ned 
i gangen. Da jeg vågnede op, var Hansen i gang med at rense så
ret på min finger, og efter at være forbundet, blev jeg sendt ned 
til doktor Kalko i Taarbæk, som snittede mig og gav mig en ny 
forbinding. Et stort ar på min venstre hånds ringfinger minder mig 
om denne episode.

Det blev forår, køerne skulle slippes løs til græsning i Dyreha
ven, de var kåde som kid. Om aftenen skulle de hentes hjem til 
malkning, og jeg fik lov at låne en cykel for at køre ud og finde 
dem. Dyrehaven er stor, så det kunne være svært, men ligesom jeg 
var de andre tjenestedrenge ude i samme ærinde, det var en ople
velse at være sammen, vi hyggede os og havde ikke så travlt med 
at komme hjem.

Det var en opmuntring i dagligdagen, når jeg blev sendr til 
købmanden, særlig når det var købmand Prahl’s datter Else, der 
stod i butikken; vi havde så meget at snakke om. Der var ingen 
kunder, og tiden gik så dejligt - men det havde fru Hansen en 
helt anden opfattelse af: Hun ville ikke undlade at fortælle mig 
om Peter, der ikke var nær så længe om at gå til købmanden.

Solen kom højere på himlen, der kunne snart ventes gæster til 
traktørstedet. De sammenklappelige stole og borde blev taget ned 
fra loftet og efterset og sammen med de faste borde og bænke i 
haven malet grønne. Der var mange ting, der skulle gøres i orden, 
fx. blev flagstangen malet, så det hele kunne se så indbydende ud 
som muligt, når gæsterne indfandt sig. Der blev fæstet ny pige, så 
jeg måtte flytte ud af mit værelse for at give plads til hende og 
selv flytte ud på loftet. Selv om jeg tidligere havde hjulpet til hos 
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skovløbere på søn- og helligdage, syntes jeg, det var en spændende 
tid.

En onsdag, hvor konen og pigen var taget til København for at 
handle, kom der to ægtepar og spurgte, om de måtte spise den 
medbragte mad i haven. Det mente jeg nok, de måtte. De spurgte, 
om de kunne købe fire pilsnere. Også det kunne jeg sige ja til, og 
gæsterne blev meget glade. Endnu gladere blev de, da jeg kunne 
skaffe yderligere fire pilsnere. Jeg fik gode drikkepenge, og de 
sagde mange tak, da de gik. Stolt over den gode forretning, jeg 
havde lavet, gjorde jeg regnskab med fru Hansen, da hun kom 
hjem. Jeg skal love for, at hun skældte ud. Om jeg ikke vidste, der 
var ølstrejke, og at øllerne ikke måtte sælges, det var Marinus pri
vate pilsnere, og nu blev han gal, når han kom hjem. Drikkepen
gene måtte jeg ikke beholde, når jeg bar mig så dumt ad. Jeg prø
vede på at forklare, at jeg ikke kendte til nogen ølstrejke, men 
blev overhørt. Det var med bange anelser, jeg imødeså Hansens 
hjemkomst, men han sagde ikke noget til mig.

Hansen var glad for sine dyr; han sludrede og kælede med 
dem, når vi om aftenen gik rundt på »godset«. Særlig de store 
hanekyllinger var han glad for at lege med. Det var måske derfor, 
han ikke selv kunne slagte dem; det var altid mig, der måtte hugge 
hovedet af hønsene og kyllingerne, når fru Hansen gav ordre der
til. Da vi skulle slagte gris, var Hansen heller ikke hjemme; jeg 
måtte hjælpe til, så godt jeg kunne, bl.a. med at piske blodet, der 
strømmede fra den arme gris og ned i spanden. Slagteren bad mig 
piske hurtigere, så blodet ikke stivnede. En ting vidste jeg: Jeg 
ville ikke være slagter.

Det lille skovløberhus var forvandlet. Fra at være et øde og 
trist sted, hvor der intet skete, og hvor der ingen kom, myldrede 
det nu med liv. Ikke alene skovgæsterne med madkurvene og den 
medbragte snaps - som det var min opgave at holde kold med 
vand fra brønden - kom til Raadvad Port, også den lokale befolk
ning fandt herop, og mange talte da også til mig - det hele var nu 
ikke så trist.
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For skovløbere, der havde traktørsteder, var pinsen den vigtigste 
tid på året; blev det sol og varme, kom der tusinder af mennesker 
i Dyrehaven; blev det regn, kom der næsten ingen. Forberedelserne 
til det store rykind var i fuld gang. Vi solgte ikke så meget mælk 
dagene før pinse; vi skulle selv bruge den. I kælderen blev den 
hældt op i store, flade fade for at trække fløde, som blev skummet 
og kogt, beregnet til kaffefløde. Brændehuset var ryddet og ind
rettet til »ølskur«, og det var en vel assorteret forretning med 
mange kasser øl og vand af forskellige slags. Reservelager af øl 
havde vi i kostalden. Der skulle ekstra mandskab på, tjenere, op
vaskerkoner og en mand til at passe ølskuret, det var som regel 
folk fra Raadvad; det år var det bl.a. Carl Petersen (Carl Petter) 
og Peter Wøldicke (Wølle). Haven med borde, bænke og lysthuse 
var i skønneste orden, vi var parat til den store invasion; det store 
spørgsmål var: hvordan blev vejret? Lørdag aften kom flere af 
skovløberne på besøg; der blev talt om mange ting, dog mest om 
udsigterne for pinsevejret. Vi var oppe klokken fem pinsemorgen, 
solen skinnede. Jeg fik besked på at tænde op i gruekedlen og ellers 
sørge for, at der var varmt vand til opvask hele dagen. Vi fik 
morgenkaffe med nogle stykker rugbrød til, for det var ikke godt 
at vide, hvornår vi fik noget igen, som fru Hansen sagde. De for
skellige mennesker, der skulle medvirke, kom glade og forvent
ningsfulde, og ved 7-tiden kom de første skovgæster. Inden mid
dag var næsten alle pladser i haven optaget, og stemningen var 
høj. Det forhøjede stemningen, da en musikant med sin harmonika 
gav nogle numre til bedste. Hansen kunne ikke undgå at høre det, 
og det var hans pligt at vise musikanten bort; det var forbudt så
dan selvbestaltet at musicere med indtægt for øje i Dyrehaven. 
Hansen var ikke meget for at gå ud i haven og vise manden bort, 
det var jo upopulært blandt gæsterne, så han bad mig gå op til 
harmonikaspilleren og bede ham komme ned til ølskuret. Hansen 
tog imod i sin fineste søndagsuniform, og efter nogen parlamen- 
teren gik manden med sin harmonika på ryggen; jeg håbede for 
ham, at han havde tjent en god skilling. Det blev malketid, jeg
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måtte ud i Dyrehaven for at finde koerne; de skulle jo malkes, 
selv om det var pinse. Jeg måtte binde koerne ude ved hegnet og 
malke dem i fri luft, kostalden var jo fyldt op med ølkasser. Skov
gæsterne var meget interesseret i denne proces; det var vel hoved
sagelig københavnere, så der var måske nogle, der aldrig havde 
overværet en malkning før. Det var slet ikke morsomt at have så 
mange tilskuere, jeg var nervøs og en smule flov, men det hjalp, 
da nogle af gæsterne stak mig et par skillinger i lommen. Gæster 
gik, nye kom til, men stemningen i haven havde skiftet karakter. 
Fra morgen og formiddagens lyse og muntre optimisme, hvor alle 
var gode mod alle, var det skiftet til noget gråt og ildevarslende. 
Der var mange, der var fulde, der var nogle, der yppede kiv, og 
der var da også nogle, der for i totterne på hinanden.

LOKALE GÆSTER VED RAADVAD PORT
1. Elise Fick. 2. Anna Lisa Petterson. 3. Fru Nielsen. 4. Ester Nielsen. 5. Kon
rad Holgersen. 6. Ingeborg Mortensen. 7. Henrik Mortensen (Store Morten).
8. Monna Mortensen. 9. Kai Nielsen (Sølvsmeden). 10. Lemong Nielsen. 11. 
Carl Petersen (Carl-Petter). 12. Ludvig Petterson. Foto: Carl Riemann.
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Efterhånden tyndede det ud i haven gæsterne begav sig mod 
Dyrehavsbakken. Ved 8-tiden (20) kom fru Hansen med et par 
store fade smørrebrød, som hun anbragte på et langt bord i haven; 
nu var det personalets tur til at fejre pinse.

Det havde været en lang dag og en anstrengende dag, men alli
gevel så rig på oplevelser, og nu sad vi her og opfriskede dem og 
havde det rart. Selv fru Hansen så tilfreds ud, hun var vel spændt 
på at se, hvor stor overskuddet var. Da vi sad ved bordet, kom 
min far og hilste på; han spurgte, hvordan dagen var gået og om 
han kunne købe en Hof. Fru Hansen fortalte, at vi havde haft 
meget travlt. »Men,« sagde hun, »mig og Svend har også delt en 
sodavand - ikke osse, Svend?« Far, der havde været en tur rundt 
til de forskellige skovløberhuse, havde sikkert fået adskillige 
Hof’er under vesten, så han blev forarget over, at jeg kun havde 
fået en halv sodavand hele dagen; han rejste sig og gik hjem. Far 
vidste jo ikke, at jeg havde fået en hel sodavand af Hansen, og 
det vidste konen heller ikke.

Dagens omsætning skulle gøres op, og der skulle udbetales løn. 
Det var imponerende med alle de mange penge, men jeg skulle 
ikke gøre regnskab eller have penge, så jeg gik i gang med at ryd
de op. Jeg blev glad, da opvaskerkonerne kom og gav mig en 
krone, og da manden, der havde stået for ølsalget, også gav mig 
en krone, kunne jeg kun være tilfreds med dagens resultat.

Pinsen var overstået, sommeren gik sin gang med de daglige 
sysler, der bl.a. bestod i at slå (høste) brændenælder til grisefoder. 
Brændenælderne voksede i store mængder lige uden for lågen, de 
var nemme at få fat i, og så var de jo gratis. Vi havde en træplade 
og en stor hakkekniv; nælderne blev anbragt på pladen, blev hak
ket igennem nogle gange, i et kar rørt sammen med skrå, vand el
ler skummet mælk, og grisene åd det med begærlighed.

Hjemme havde jeg spurgt, om far ikke ville sige min plads op 
ved Raadvad Port, jeg var ikke glad for at være der. Far sagde, 
han ville overveje det. Jeg spurgte, om jeg ikke selv måtte sige 
op, og far sagde, at hvis madammen blev for skrap, måtte jeg. Det
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var, som jeg følte mig mindre bundet efter dette, så nu længtes 
jeg efter en anledning. Den kom, da jeg skulle i gang med at save 
den nye ration af brænde. Fru Hansen overvågede og kritiserede 
mit arbejde, og da hun atter drog sammenligninger mellem Peter 
og mig, sagde jeg til hende, at jeg rejste den første. Hun var ved 
at få et chok, aldrig havde hun kendt mage, jeg kunne ikke rejse, 
jeg var fæstet til den første november, og det var kun min far, der 
kunne sige op for mig, og hvad ville Marinus ikke sige. Jeg var 
selv spændt på, hvad Hansen ville sige, men han tog det meget ro
ligt; han spurgte, hvorfor jeg ville rejse, og jeg fortalte ham, at 
jeg ikke rigtig kunne med hans kone. Han accepterede tilsynela
dende dette grundlag, men ville gerne tale med min far. Enden på 
det blev, at jeg først måtte rejse den næste første. Det blev en lang 
og træls tid den sidste. Fru Hansen mente, jeg havde båret mig 
tarveligt ad, sådan noget kunne Peter aldrig have fundet på, tænk 
at stikke af i utide, hvad mon folk tænkte. Jeg var ligeglad med, 
hvad folk tænkte, jeg var lykkelig den dag, jeg pakkede mine få 
ejendele sammen og tog afsked med Raadvad Port.

Fru Hansen udbetalte mig min sidste månedsløn - 20 kroner - 
med en mine, som om det var en gave - men hun sagde ikke tak 
til mig.

Hansen fulgte mig gennem porten og sagde tak for den tid, der 
var gået. Han havde været meget tilfreds med mig og stak en 
tikroneseddel i lommen på mig - det glemte jeg ham aldrig for.

Arbejdsdreng på »Stålvaren«.
Sliberen fra Raadvad, Carl Johan Netz, var sammen med mange 
andre fra Raadvad Knivfabrik rejst til Dansk Stålvare Industri i 
Lyngby; han var blevet formand i Malerværkstedet. Far spurgte, 
om han kunne bruge mig på værkstedet, og det kunne han; jeg 
kunne begynde med det samme, så fra at være tjenestedreng ved 
Raadvad Port blev jeg nu arbejdsdreng på en fabrik. Det var en 
stor omvæltning. Opholdet i værksteder med mange sære lugte, 
mange mennesker, der havde travlt, støj og uren luft. Jeg måtte se 
at vænne mig til det.
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Fire af mine jævnaldrende kammerater var lærlinge på Stål- 
varefabrikken i Lyngby, så vi fulgtes ad frem og tilbage på cykel. 
Lærlingene var godt kørende, de havde købt nye cykler på afbe
taling hos Lindvold. Min cykel var af en helt anden kaliber; den 
var bikset sammen af flere forskellige dele fra gamle cykler, som 
min svoger, Gustaf Hcrrlin, havde fundet på lofter og på skralde
pladsen. Køre kunne den, men det kostede store anstrengelser, jeg 
måtte selvfølgelig træde op ad bakkerne, men jeg måtte også træde 
ned ad bakkerne, så det kneb med at følge med. Vejen fra Raad
vad til Lyngby går for det meste op ad bakke, og på den tid 
(1924) lå hele Lundtoftevej åben; mellem Lundtofte og Lyngby 
fandtes kun et hus, »Det forladte hus«, og jeg syntes, der altid var 
modvind. På toppen af bakken, hvor Kulsviervejen går mod Ør
holm, lå Lyngbybøndernes Latrinkule, og på varme dage udsendte 
den en ulidelig stank. Jeg var mere end træt, når jeg nåede min 
arbejdsplads. Timelønnen var 29 øre, så det blev en ugeløn på 13 
kroner og 92 øre.

Mit arbejde bestod i at stemple firmanavn i økser og hamre i en 
svingpresse; det var ikke så svært, men at bære de meget tunge 
kasser fra polererværkstedet ud til pressen og senere ind på maler
værkstedet var et umenneskeligt arbejde for en 15 års knægt. Når 
jeg kom hjem om aftenen, satte jeg mig på en stol og faldt om
gående i søvn. Man kan vænne sig til meget, og efter en periode 
virkede det hele mere ubesværet. Netz var en hyggelig mand, han 
brugte som de fleste svenskere snus, og det var en hel festforestil
ling, når han om morgenen, når mester Pettersson kom på inspek
tion, løb hen til bordskuffen, tog sin snusæske frem og spurgte, om 
mester ville have en »frisk«. Mester tog en »pris« og snuste den 
op i næsen. Slet så villig var Netz ikke, når mesteren fra lageret, 
Carlsson »Den jævelige«, kom og tiggede en pris; han tog alt, hvad 
der kunne ligge på tommelfingeren og puttede i munden. Den 
samme Carlsson var skyld i, at jeg rejste fra »Stålvaren«. De 
voksne arbejdere var sendt ud i lockout, så han beordrede os
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drenge til at gøre deres arbejde; det ville vi ikke. Han tilbød os 
en krone i timen, men vi holdt et møde og besluttede, at vi ikke 
ville påtage os de voksnes arbejde, vi ville ikke være skruebræk
kere. Kontorchefen, »Den skarpe«, kom ned og talte med hver 
enkelt af os; han kaldte mig for kommunist. Jeg fortalte ham, at 
jeg ikke anede, hvad en kommunist var. Han sagde, jeg kunne gå 
op på kontoret og få mit tilgodehavende, og så var jeg fyret. Det 
var en mærkelig fornemmelse, men jeg var klar over, at min far 
ville forstå mig. Kontorchefen var meget ophidset og fortalte per
sonalet, at jeg var en bisse.

Da de øvrige arbejdsdrenge i det samme troppede op og fortalte, 
at de også ville rejse, tabte »Den skarpe« helt snøvsen. Han ville 
gerne forhandle med os, men vi ville ikke forhandle, så vi fik vore 
penge, gik ned og tog afsked med lærlingene, som jo var bundet af 
en kontrakt.

Mit første job som industriarbejder fik på denne måde en brat 
afslutning, kun 8 måneder - fra oktober 1924 til maj 1925 - var 
jeg arbejdsdreng på Dansk Stål Industri (Stålvaren).

Bydreng igen.
En af mine kammerater, Werner Hansen, arbejdede hos grønt
handler Aksel Henriksen i GI. Taarbæk, og de havde brug for en 
bydreng. Jeg kørte derned dagen efter og fik tjansen. Lønnen var 
17 kroner om ugen. Som skoledreng havde jeg været bydreng hos 
købmand Rasmussen, hvis forretning lå i nabolaget, så jeg var 
godt kendt med omgivelserne. Aksel Henriksen og hans kone 
Grethe var flinke mennesker; jeg var glad for at være der. Om 
sommeren var Taarbæk en myretue. Alt hvad fiskerne og andre 
havde af værelser og rum var udlejet, hotellet og pensionaterne var 
fuldt belagt, herskaberne var rykket ind i Strandvejsvillaerne. Der 
var noget kosmopolitisk over det lille fiskerleje. Vi havde travlt. 
Vore budcykler, almindelige cykler med et stort lad foran, var 
fyldt med varer i kurve, så vi knap kunne se fremad. Det var no
get af et kunststykke at manøvrere med de store læs, men det fik 
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jeg lært. Der kunne også vanke drikkepenge, så var der råd til at 
købe en is eller en sodavand, og det hændte da også, at vi på hjem
vejen købte en cigar hver, en Yurabat, (hos købmand Stendis på 
Søbakken), som vi nød på turen gennem Dyrehaven.

Den lille grøntbutik på Strandvejen 39, nabo til det gamle 
Sprøjtehus, fik stadig større omsætning; det kneb gevaldig med 
plads, så i 1926 købte Henriksen justitsrådinde L. Larsens gamle 
villa på Søbakken, Strandvejen 101. Jeg tror købesummen var 
53.000 kroner. Da sommersæsonen var slut, spurgte Henriksen, om 
jeg ville hjælpe ham med at rydde den gamle villahave for en 
masse store træer; det ville jeg gerne, det var et interessant arbejde. 
Henriksen var en flittig mand. Han mente godt, vi selv kunne 
grave grunden ud til den nye forretning, der skulle bygges, og 
senere støbte vi selv kælderen og fundamentet. Vi arbejdede godt 
sammen, og da vi var færdige, forærede Henriksen mig en cykel. 
Nu tog håndværkerne fat, og i løbet af ret kort tid stod forretnin
gen »Øresund« færdig.

Jeg spillede fodbold i Taarbæk Idrætsforening, og den 13. maj 
1926 var jeg så uheldig at brække benet i en fodboldkamp; det 
var et kompliceret brud, jeg var sygemeldt i 7 måneder. Min bro
der Frederik, som på det tidspunkt var arbejdsløs, tilbød at hjæl
pe i forretningen så længe jeg var syg.

Da jeg blev skrevet rask, ville Henriksen gerne have mig igen, 
men jeg ville ikke tage arbejdet fra min bror, der var gift, og han 
har sikkert også fundet sig godt tilpas i »Øresund«, han blev der 
i 20 år.

På Raadvad Knivfabriker.
For anden gang blev jeg arbejdsdreng på en fabrik, den fabrik, 
hvor min far og tre af mine brødre havde arbejdet. Raadvad Kniv
fabrik havde oprettet en afdeling til fremstilling af lommeknive, 
så jeg henvendte mig til driftsbestyrer Wihlborg Rasmussen, »Nø
ren«, og fik arbejde her. Værkstedet blev ledet af instrumentmager 
Nielsen, han var en pertentlig mand, han eksperimenterede og 
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RAADVAD KNIVFABRIKER 1926.
Raadvad er den næstsidste af de 9 moller langs Mølleaen fra Frederiksdal til 
Strandmøllen.

nussede med tingene, det hele var så nyt, men nogen produktion 
kom der ikke igang. Sjovt var det at være med til at skabe noget 
nyt, men jeg kunne nok se, at nogen produktion i den store stil 
blev det ikke til. Efter nogen tids forløb antog firmaet en mester 
fra Eskildstuna, Olsson, og han fik da også mere gang i foreta
gendet. Med sin erfaring kunne han bedre lære fra sig, og da han 
yderligere skaffede en dygtig polerer fra Eskildstuna, Blondeil, til 
værkstedet, tog det hele mere form.

Der er mange processer ved fremstilling af en lommekniv, mange 
af dem blev udført af drenge, vi havde tre-fire stykker, som be
tjente boremaskiner, fræsere og lignende. Mit arbejde bestod i at 
samle de forskellige emner, og det blev jeg da også ret ferm til. 
Den store Olsson rejste hjem til Sverige, og vi fik en ny mester fra 
Eskildstuna, David Carlsson, et herligt menneske, som fik sat det
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hele i system. Hvad jeg ikke vidste om fremstilling af lommeknive, 
lærte jeg af ham. Det var en dejlig fornemmelse at kunne et hånd
værk, og jeg kunne lide mit arbejde. Der blev efterhånden sat ak
korder på arbejdet, og jeg tjente gode penge, jeg tror, jeg var en af 
de arbejdere på fabriken, der tjente mest.

Det var meningen, at Carlsson skulle flytte til Raadvad, men 
hans kone Clara syntes, lejlighederne var for dårlige, så David 
flyttede tilbage til Eskildstuna. Det var jeg ked af, vi var blevet 
meget fine venner. Den nye mester blev en af vore egne, maskin
arbejder Heinrick Fick fra maskinværkstedet. Fick var en dygtig 
værktøjsmager, og da produktionen nu var sat i system, klarede 
han det helt godt.

Jeg fyldte snart atten år og skulle i fagforeningen. Nu var der 
jo ingen fagforening for lommeknivsmede, så jeg henvendte mig til 
smede- og maskinarbejdernes fagforening, men de ville ikke optage 
mig, fordi jeg ikke havde svendebrev, metalslibernes fagforening 
ville gerne optage mig, men hovedkontoret mente ikke, jeg hørte 
til hos dem, så enden på det blev, at jeg meldte mig ind i arbejds- 
mændenes fagforening. Det var også den billigste, og jeg var lige
glad, bare jeg blev organiseret.

På det tidspunkt havde arbejderne ikke ferie, men det havde 
funktionærerne. Mester Fick havde ferie, og der var ingen vikar. 
En dag kom »Nøren« ind på værkstedet og bebrejdede mig, at 
drengene ikke havde passet sit arbejde, det havde han set gennem 
vinduet ude fra vejen. Jeg forklarede, at jeg ikke havde fået be
sked på at være mester, og at jeg arbejdede på akkord.

Driftlederen ville have, at jeg gik hjem, så længe Fick havde 
ferie. Skulle jeg gå hjem, insisterede jeg på at få mine tilgodeha
vende penge. Det kunne der ikke være tale om. Så bliver jeg og 
passer mit arbejde, sagde jeg. Enden på det blev, at jeg fik mine 
penge og forlod Raadvad Knivfabriker.

Restaurationskarl.
Nogle dage efter mit brud med »Nøren« traf jeg min gamle sko- 
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lefrøken, Walborg Ohlsen, på gaden. Hun spurgte, om jeg var ar
bejdsløs. Det måtte jeg indrømme, jeg gik til kontrol i fagforenin
gen og hævede 12 kroner om ugen. Frøken Ohlsen ville gerne skaffe 
mig arbejde; hun havde en bror, som var restauratør, og han søgte 
en karl. Jeg tog mod tilbudet, og den 30. januar 1928 begyndte jeg 
mit nye arbejde hos restauratør Charles Hoyem, Damsøpavillonen, 
Aalekistcvej 14, Vanløse. Lønnen var 100 kroner om måneden plus 
kost og logi. Mit værelse lå i kælderen, lige under krostuen. Der 
var som regel musik og højrøstet tale, og det hændte, at der var 
slagsmål, så kom Hoyem ned og hentede mig, for at jeg skulle 
dæmpe de urolige gemytter eller smide dem ud. Det var jo et 
ukendt »arbejde« for mig, jeg var kun 19 år, men det gik som re
gel meget godt.

Til restaurationen hørte et stort lokale - Bondestuen-, som blev 
benyttet til foreningsfester. Når der var bal her, var jeg kontrol, 
udstyret med en fin kastet, hvor ordet KONTROL var anbragt 
med store messingbogstaver. Jeg var ikke stolt over at gå med den
ne kasket, når der var uro eller håndgemæng, og min indgriben 
var nødvendig. En extra tokrone tjente jeg på disse aftener, når 
værten kom og spurgte, om jeg ikke kunne »leje« mit værelse ud 
til de unge par. Men jeg måtte endelig ikke sige det til nogen - 
sagde han. Arbejdet som kontrol klarede jeg efterhånden godt, det 
kom mig sikkert til gavn, at jeg havde lært at bokse og bryde i 
idrætsklubben i Raadvad. Når jeg havde fri og skulle en tur hjem 
til Raadvad, tog jeg med sporvognen fra Vanløse til Klampen- 
borg. Det var rart at komme hjem, særlig når der var bal i »Salen«, 
det var som om jeg blev behandlet anderledes, jeg havde arbejde i 
København - jeg blev betragtet som en »voksen«.

En søndag mødte jeg »Nøren« på gaden; han spurgte, om jeg 
var glad for mit arbejde. Det kunne jeg med god samvittighed 
ikke sige, jeg var. Han spurgte, om jeg kunne tænke mig at kom
me tilbage til Raadvad Knivfabriker. Det kunne jeg godt, så efter 
5 måneders udenbys arbejde begyndte jeg atter på Knivfabriken 
den 2. maj 1928.
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Det var dejligt at være tilbage på sin gamle arbejdsplads, det 
var dejligt at arbejde med lommeknive igen, det var en lykke at bo 
i Raadvad, jeg havde savnet den lille by med sit pulserende liv 
blandt venner og kammerater - jeg var hjemme igen.

Hjemme i Møllehuset.
Mine forældre boede i Møllehuset. Der var 4 lejligheder, 2 i stuen 
og 2 på 1. sal. Vi boede i stuelejligheden til venstre. Det var en 
høj stuelejlighed, kælderen blev benyttet af fabriken som lager
plads for maskiner o.l. Her havde tidligere været galvaniserings
værksted, og syren var trængt ind i murstenene, så facaderne altid 
så koparrede ud. Som nabo havde vi Thorvald Voigt, der tidligere 
havde været sliberformand på fabriken. Han var født i Raadvad. 
Ovenover os boede Christian Sørensen, også født i Raadvad, og i 
den fjerde lejlighed boede Louise Petersen, datter af den tidligere 
ringer på fabriken, Niels Petersen (Niels Ringer). »Lovise« var 
frøken, og som de to førnævnte født i Raadvad, altså tre gamle 
»indfødte«.

Til vor lejlighed hørte et loftsværelse med udsigt over Raadvad 
dam. Her havde vi drenge sovekammer. Der var hverken lys eller 
kakkelovn, så her var som i en iskælder om vinteren. Vi havde 
hver sit uldtæppe, som vi varmede nede ved kakkelovnen, inden 
vi skulle i seng; de var rare at svøbe sig ind i, når vi krøb i de 
kolde dyner. Vi havde en petroleumslampe på værelset, men vi 
kunne da se at læse ved den. Jeg har altid været glad for at læse. 
Vi lånte bøger i skolens bibliotek, og det er et betragteligt antal, 
jeg gennem årene er kommet igennem. Var det en spændende bog, 
kunne det blive sent, inden jeg slukkede lampen.

Det var en elendig og stejl trappe, der førte op til loftet; vi 
kaldte den »hønsestigen«, så det var ikke sjov for mor eller far, 
når de om morgenen skulle op for at vække os. Jeg fandt på en 
løsning. Fik fat i en lille messingklokke, satte den på en stålfjeder, 
hvorpå jeg bandt en lang snor, der gennem vort vindue nåede ned 
til mors og fars sovekammervindue; så kunne de ved at trække i 
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MØLLEHUSET 1923
Syren fra det tidligere galvaniseringsværksted i kælderen har ødelagt murene. 
Vi boede i den høje stue til venstre. I baggrunden Raadvad Hotel, beliggende 
i Søllerød kommune.

snoren vække os ved klokkeklang. Det hændte, at vi faldt i søvn 
igen, efter at der var ringet. Vi fik en ordning, der skulle hindre 
denne skandale: Vi skulle trække i snoren umiddelbart efter, at der 
var ringet, som bevis på, at vi var ude af sengen. På skolen havde 
jeg lånt Victor Hugo’s bog: De elenlige. Den var årsag til, at jeg 
en morgen kvitterede for »opringningen« uden at have lukket et 
øje hele natten. Jeg fortalte det selvfølgelig ikke til nogen, men 
far kunne ikke forstå, at vi brugte så meget petroleum.

»Lovise-Ringer« var en mærkelig fremtoning. Hun havde ikke 
en tand i munden, gik altid og tyggede, så hendes hage stødte mod 
hendes næse. Hun var meget gammel. Hun havde sovekammer ud 
mod åen, hvor der gik en bro over til fabrikens lagerrum. En mor
gen tømte hun sin natpotte ud gennem vinduet, og uheldigvis var
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ingeniør Wihlborg på vej over broen, så han fik indholdet i ho
vedet. Det blev han meget forarget over og skældte »Lovise« ud. 
Hun forsøgte at dæmpe ham ned og sagde: Jamen Herregud, det 
var jo bare lidt tis. Louise fortalte det til mor og forklarede, at 
hun ikke kunne forstå, at »Helsingøren« blev så gal over så lidt.

Mor kunne jo nok forstå, at Wihlborg var blevet gal, men hun 
kunne ikke forstå, hvorfor frøken Petersen kaldte ham »Hel
singøren«. »Ja men hedder han da ikke det, det siger folk da,« 
sagde hun. W’ihlborg blev i folkemunde kaldt »Nøren«, og det 
havde Louise altså fået til at være »Helsingøren«.

Christian Sørensen flyttede over i »Den gamle Smedie«, og 
chauffør Rosdahl kom til at bo i lejligheden. Han byggede radio
apparater. Det interesserede mig at se ham sidde og pusle med de 
mange mærkelige ting. Efter en arbejdstegning i Familie Journalen 
hjalp han mig at bygge et krystalapparat i en cigarkasse. Materia
lerne købte han i København, det dyreste var høretelefonen. Mine 
forældre syntes, det var noget mærkeligt noget, jeg sad og rodede 
med, og så de klapper for ørerne, hvad skulle det forestille? Når 
jeg var heldig og efter ihærdig søgen på krystallet havde fremtryl- 
let nogle lyde, ville jeg gerne have mor til at lytte, men hun var 
ikke meget for at få de øreklapper på, og hun kunne aldrig høre 
noget. Far ville derimod gerne høre, og han var heldig at opfatte 
stemmen af en mand. Han var meget oprømt: »Men for fanden, 
hvor kommer det fra?« sagde han. »Gennem luften,« sagde jeg. 
Men det kunne jeg ikke få ham til at tro, der var noget muggent 
ved det.

I en periode var jeg arbejdsløs. Tegning havde været et af mine 
bedste fag i skolen, og senere fik jeg »kunstmaleri« som hobby. 
Jeg kunne ikke finde mig i at gå hjemme uden at lave noget, så 
jeg tog ind i Niels Hemmingsens Gade i en forretning, der solgte 
alt, hvad en kustmaler skulle bruge, til rimelige priser: Farver, 
pensler, blændrammer, lærred og rigtige »Guldrammer«. Jeg købte, 
hvad jeg havde penge til og gik i gang med at male. Familie- 
Journalen havde ind imellem nogle tillæg med reproduktioner af 
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kendte kunstnere. Dem brugte jeg som motiver. Det var mest 
Peter Mønsted motiver, jeg benyttede: Gamle bindingsværkhuse 
med stokroser, en pige der gav en kalv mælk af en spand og den 
slags. Mor syntes, de var meget pæne. Hele produktionen blev 
solgt, det var gennemgående et stykke om dagen, og nettofortjene
sten var 3—5 kroner. Det var ikke så få Raadvadhjem, der blev 
»forskønnet« med et af mine »kunstværker«.

Professor Aksel Jørgensen og Preben Wilmann arrangerede sam
men med dagbladet »Social-Demokraten« en udstilling på Char- 
lottenborg, der hed »Arbejdspladsens Talenter«. Vi var nogle styk
ker i Raadvad, der syslede med maleriet, og vi enedes om at til
melde os; det var Emil Plansen, Einar Tjæder, Heinrich Fick og 
mig. Det blev en stor udstilling, og sjovt var det at finde sine 
egne »kunstværker« på væggene, tænk vi var Charlottenborg-ud- 
stillere.

Lejligheden i Møllehuset var ikke god. Den var meget kold om 
vinteren på grund af den store kælder, som ikke blev opvarmet. 
Køkkenet lå ud mod bagstrømmen, hvor vandet fra frislusen løb, 
og det var ikke rislen men larm, der lød herfra. Det var svært at 
vænne sig til. I køkkenet var der komfur med åbent ildsted. Det 
var irriterende for mor, når soden dalede ned i madgryderne.

Vi flytter over i nummer 23.
De fleste mennesker i Raadvad har været med til at flytte fra den 
ene lejlighed til den anden. Man flyttede fra en mindre lejlighed 
til en større, eller omvendt. Fra de gamle huse til de nye, eller om
vendt. Men det var lige så almindeligt, at man flyttede fra det ene 
gamle hus til et andet, og fra den ene lejlighed til en anden inden 
for de nye huses område. Hvad rekorden er, kender jeg ikke, men 
jeg har da været med til at flytte 5 gange i Raadvad.

Den gamle smed Georg Sørensen skulle flytte fra nummer 23 til 
Længen. Vi søgte og fik den fraflyttede lejlighed. Nummer 23 er 
det eneste beboelseshus i Raadvad, der ikke har et navn. Efter 
hvad Georg Sørensen fortalte, havde huset været benyttet til ma- 
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gasin og lager; der var meget højt til loftet i værelserne. Det ellers 
ret pæne hus var skæmmet af en tilbygning. Værelset i tilbygningen 
fik vi drenge overladt til sovekammer. Senere blev det indrettet 
til mejeri- og brødudsalg (1940) med Slott Petersen som »meje
rist«, efterfulgt af Johannes West i 1941.

På første sal boede Mads Nielsen, som blev kaldt »Hollænde
ren«. Hans kone var hollænder. Nielsen var en stor, stovt mand 
med et flot fuldskæg. Han havde sejlet som Tømmermand, og det 
berettede han gerne om. I sit brændehus havde Mads Nielsen et 
større laboratorium med kolber og slanger, han bryggede vin. Jeg 
mindes en dag, hvor Georg Sørensen og min far havde været gæ
ster i »brænderiet«. De kom dinglende hjem. »Hollænderen« gri
nede. Fru Sørensen og Mor skældte ud.

Vores nabo hed Albert Magnusson, han var svensker. Han var 
også en stor, kraftig mand og havde sejlet, men som styrmand. Nu 
var han Kloakmester. Fru Magnusson var et sødt og hjælpsomt men
neske, og børnene var rare. Den mindste af børnene hed Jørgen, 
men det var der ingen, der kaldte ham; han lød navnet »Busser«, 
der i faderens mund blev til »Bysser«. Magnusson havde telefon, 
og den måtte vi benytte, når vi ville. Jeg benyttede den jævnlig, 
men efterhånden havde Busser telefoneret så grundigt, at der 
hverken var tragt eller høreklapper mere. En søndag morgen kom 
Magnusson løbende ud i gården og råbte: »Bysser, hvor er fars 
glasøgon (briller)?« Magnusson gik i meget lang tid med kun eet 
glas i sine briller. En anden søndag morgen kom Magnusson atter 
løbende ud i gården, med barbersæbe i ansigtet og råbte: »Bysser, 
hvor er fars ragkniv (barberkniv)?« Busser var vel 3-4 år, han 
bankede på vor køkkendør og blev altid lukket ind, der vankede 
en småkage eller et bolsje. Han var en god fortæller, og særlig 
min søster Zenia var pjattet med Busser, hun fik sig mangt en sund 
latter over hans beretninger.

Der hørte en have med til vor lejlighed, den lå ud til vejen. Far 
var glad for at have lidt jord at rode med, han var jo specialist i 
at ordne haver. En dag, mor og far sad og nød det ved havebordet, 
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blev vinduet i Magnussons stue slået op, og et radioapparat fløj 
gennem luften ud i fars have. Far samlede apparatet op og bar det 
ind til Magnusson, der tog imod og forklarede: »Jo ser du Chri
stian Larsen, de drenge spiller for højt, og de vil ikke skrue ned, 
så skal det apparat ta’ mig fanden ud!« Ordene blev sagt på klin
gende svensk.

Gennem vognmand Larsen i Taarbæk havde min bror Frederik 
skaffet mig en ny cykel. Det var en Bramton med oliebadskæde- 
kassc; den kom direkte fra England, jeg pakkede den selv ud. Pri
sen var 100 kroner kontant. Da den var pakket ud og blevet pud
set, skulle jeg have en prøvetur. Det var fornemt, den kørte vel 
nok godt, hvad mon folk tænkte? Nået til Raadvad Hotel kom 
»Olsen« flyvende ind i mit forhjul. »Olsen« var restauratør Jen
sens gamle gase, mange år gammel og meget gal. Jensen sagde da 
også, at det var hans vagthund. Det var en skurkestreg af »Ol
sen«, forhjulet på min nye Bramton exede, jeg måtte bære den 
hjem.

En lørdag eftermiddag, jeg stod og pudsede min Bramton, kom 
jeg til at tænke på, at jeg egentlig ikke havde været rar mod min 
gamle lærer, medens jeg gik i skole. Jeg besluttede at køre op på 
skolen og tale med lærer Outzen. Han kom og lukkede op, da jeg 
ringede på gangdøren. »God dag, Svend Aage, kom indenfor, hvad 
kan jeg gøre for dig?« sagde Outzen. Jeg fortalte, at jeg kom for 
at give en undskyldning for alle de gale streger, jeg havde lavet 
i skolen; min opførsel havde ikke været god, og det fortrød jeg 
nu. Outzen rejste sig, gik hen til køkkendøren og bad sin kone 
komme ind. »Mor, det er Svend Aage, han kommer for at give 
mig en undskyldning. Kan du tænke dig. Har vi ikke tit talt om, 
at Svend Aage var en af de flinkeste elever, jeg har haft.« Fru 
Outzen bekræftede dette, og Outzen bad hende hente et par soda- 
vand’er og nogle småkager, så vi kunne sidde og hygge os lidt. Vi 
sad og hyggede os og talte om »gamle dage«. Outzen ville da ger
ne vide, hvad forkert jeg mente at have gjort. Jeg berettede om 
nogle af unoderne, men det slog Outzen hen som værende harm- 
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løse ting, som han såmænd selv kunne have gjort i sine drengeår, 
og det morede vi os over.

Den næstyngste af mine søskende, Holger, var ude at sejle med 
M/S Arizona til Sydamerika. Holger var en herlig gut. Dygtig til 
sit arbejde og en god kammerat. Han var politisk interesseret, del
tog ivrigt i D.S.U. i Lyngby. Holger havde købt en flagstang til 
far og spurgte, om han ved forskellige lejligheder måtte hejse det 
røde flag. Vi fik breve fra Holger, som skrev, at der var meget 
varmt i Sydamerika, han længtes hjem til Danmark. Den 24. fe
bruar var min bror Viggo og jeg i København for at tage imod 
Holger. Det var koldt den vinter, men Holger gik alligevel ud i 
skjorteærmer, og en dag blev han alvorligt syg og blev omgående 
kørt til Amtssygehuset på Nylandsvej, hvor han døde nogle få 
dage efter af lungebetændelse, 18 år gammel. Vi sørgede alle over 
Holgers bortgang. Han havde aldrig været syg, så det var et hårdt 
slag for mor og far, ja for os alle. Ved bisættelsen i Taarbæk kir
ke talte formanden for Dansk Arbejder Idrætsforbund, Albert 
Hansen, varmt og rørende om tabet af en god ven. Kammeraterne 
i Raadvad Idrætsklub satte en smuk sten på Holgers grav.

Raadvad var et lille sluttet samfund. Man kom hinanden ved. 
Helt tilbage fra barndommen skabte man sig venner og kammera
ter, vi kendte hinanden ud og ind. Man kan godt sige, at vi var 
en stor familie, delt op i forskellige grupper bestemt bl.a. af alder. 
I den »gruppe«, jeg tilhørte, var der mine klassekammerater fra 
skolen plus nogle lidt ældre og nogle lidt yngre. Jeg vil nævne 
nogle af navnene, fordi de vil blive nævnt i forbindelse med mange 
af de ting, jeg senere beretter om. Der var Richard Kaiser, ud af en 
rigtig gammel Raadvad-slægt, hans oldefar kom til Raadvad 1832, 
Arthus, Georg og Malthe Ljungløf, hvis forældre kom til Raadvad 
1916 sammen med mange andre svenskere, som flyttede ind i »De 
nye Huse«, Henrik Christiansen, hvis far var skolepedel ved den 
nye skole, (1919) Kaj Frederiksen, Anders Andersen, Werner Han
sen, Povl Pedersen, Børge Sørensen, Helge Christiansen, Robert 
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Christiansen og Agne Nielsson. Der var flere, men de her nævnte 
hørte med til »den hårde kærne«.

Før Ungdomsforeningens start, som jeg senere vil komme tilbage 
til, var de unge ikke rigtig organiserede eller engagerede i noget 
fornuftigt, det drejede sig bare om at få tiden slået ihjel. Det var 
ikke almindeligt, at man klædte sig om, når man kom hjem fra ar
bejde; man vaskede sig, måske, spiste og mødtes nede på »gaden«. 
Om sommeren gik vi ud i Dyrehaven og spillede golf, vi havde jo 
alle været Caddier som drenge og havde et par køller, eller vi gik 
ture i skoven, som vi kendte som vore egne lommer. Det var al
mindeligt, at vi gik en tur til Strandmøllen, enten for at høre 
musikken fra Strandmøllekroens have, leje en kajak fra badean
stalten eller for at bade fra Søllerød kommunes strandgrund. Da 
der blev åbnet biograf i Skodsborg, var der en hel folkevandring 
hertil gennem skoven hver søndag, man cyklede ikke, men gik i 
flok og følge. De forskellige »stykker« blev livligt kommenteret 
på vejen hjem, og senere spillede vi selv scener som filmens vove
halse.

Da Lyngsie samlede sine arbejdsmænd til en stor fest i Dyre
haven søndag den 17. maj 1925 med underholdning, udskænkning 
af Stjerneøl, sodavand og boller var vi selvfølgelig med. Kaj var 
en stor hyttel, han fik fat i nogle Stjernebajere, men vi konsume
rede også mange sodavand’er og boller. Faste gæster var vi også, 
når der var faldskærmsudspring fra Lundtofte flyveplads. Miss 
Boyden var vort store idol, vi lavede faldskærme af vore lomme
tørklæder eller af silkepapir; det var en sport, hvem der kunne 
»flyve« længst. Det mest imponerende var dog flyvemaskinerne; i 
»Goliat« kunne man få en rundflyvning mod betaling, men det 
havde vi ikke råd til, dog var vi heldige en dag at få lov til at 
sætte os ind i den, det var en oplevelse, der gav fantasien vinger. 
Til det årligt tilbagevendende Fortunløb var vi altid tilskuere, det 
var en sport mellem os at komme så tæt på Christian den Tiende, 
at vi kunne klappe hans hest.
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I Dyrehaven var der »Spanere«, et folkefærd, der havde spe
cialiserede sig i at liste sig så tæt ind på de elskende par som 
muligt og med kikkert beskue de ømme scener, der udfoldedes. Vi 
kendte efterhånden de fleste af dem og havde sjov med at »spane« 
dem. Når de havde fundet nogle ofre fra deres skjul, gik vi hen 
til dem og spurgte, hvad klokken var, eller om vi kunne låne en 
tændstik eller noget andet ligegyldigt, og så fik de travlt med at 
gemme kikkerten væk, tale om det gode vejr for at dække over 
deres dårlige samvittighed og begav sig hen for at hente deres cy
kel, som vi forinden havde set og fjernet ventilgummiet fra.

I selve Raadvad opholdt vi os ikke så meget, det hændte, at vi 
gik ind til købmand Løve Prahl og købte et par flasker Tokayer 
og en pakke Flag, som vi gik op i grusgraven og hyggede os med. 
Så blev der fortalt historier, mest Wesselhistorier, det var et utal 
af bedrifter, denne mand har fået »æren« for.

Der var ikke mange af pigerne, der kom ud om aftenen, kun 
de »frække«, og det var kun de noget ældre af mine kammerater, 
der kontaktede dem, men vi var nysgerrige efter at høre, hvad 
de snakkede om, og det var just ikke ammestuesnak; man næv
nede tingene ved sit rette navn, og vi yngre måbede. Der var kun 
nogle ganske få af den slags piger i Raadvad, og de blev da også 
forment adgang i Ungdomsforeningen, da den startede - man kan 
så synes, om det var rigtigt eller forkert. I forsamlingsbygningen, 
eller »Salen« som vi kaldte den, var der bal næsten hver lørdag, i 
alt fald om vinteren, og dem deltog vi selvfølgelig i. Salen var 
et stort rum med bænkerader langs væggene; borde og stole var der 
ikke, men en musiktribune var der. I den ene ende var der udsalg 
af øl og sodavand, der var mest øl, mange kasser. Kaffe blev kun 
serveret ved særlige lejligheder, f.x. når man ved jubilæumsfester 
eller lignende havde fælles kaffebord. Ballerne var et kapitel for 
sig; der skete altid noget, man morede sig, man drak en masse øl, 
og det endte som regel med slagsmål. Man kan nok sige, at Raad
vad i en periode var berømt, eller rettere berygtet, for disse batal
jer. Årsagerne kunne være forskellige, der var nogle, der sloges for 
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slagsmålets skyld, men som regel var der en anledning. Folk fra 
Raadvad kunne i det daglige have irriteret hinanden på forskellig 
vis, og så afgjorde man det ved førstkommenede bal i salen, og så 
var den potte som regel ude. Efter bokse- og brydestævner kunne 
det jo være, man tog revanche efter en forloret kamp. Det skete, 
at nogle hårde drenge fra Lyngby var gæster i Raadvad, og det 
kunne kun ende med slagsmål. Det kunne gå meget voldsomt til, 
blå øjne, brækkede næser og ribben, udslåede tænder o.l. hørte til 
de skrammer, der blev de kæmpende til del. I grovere tilfælde har 
jeg overværet, at en mand fik skåret øret af, da han blev smidt ud 
ad et vindue, og i et andet tilfælde blev flere mennesker såret af 
splinter, da en mand smadrede en ølflaske på hovedet af en anden. 
Det var brutalt.

Kvinderne stod på bænkene og skreg, musikerne spillede for at 
få ballet genoptaget, men det var de kæmpende på gulvet, der be
stemte, når ballet skulle begynde. Der kunne være mange ind
blandede i disse kampe; om de altid vidste, hvem der var ven eller 
fjende, tror jeg ikke, men det tog da ende, ballet fortsatte, og 
kamphanerne drag som regel en forsonings skål. Selv om det kunne 
gå voldsomt til, blev der, såvidt jeg husker, aldrig politisag ud af 
det. Et par gange er det sket, at en fortvivlet kvinde har telefone
ret til politiet i Taarbæk og fortalt om de frygtelige ting, der fore
gik i »Salen«. Politibetjenten i Taarbæk hed Tunby, han var en 
stor kraftig mand, men en meget sindig mand, og selv om han 
kendte forholdene i Raadvad, blandede han sig ikke i dem, og han 
sagde da også til vedkommende, der ringede: »Min gode dame! 
Det er nok ikke noget, jeg skal blandes ind i, det plejer I jo selv 
at ordne.« Med denne besked måtte »anmelderen« slå sig til tåls.

Som det er nævnt før, blev der drukket mange kasser øl på en 
festaften i Salen. Om der blev søgt om tilladelse til udskænkning, 
tror jeg ikke; man købte bare øllerne hos købmand Prahl til 27 øre 
flasken og solgte dem igen til 50 øre. En lørdag aften, da stem
ningen var på sit højeste i Salen, kom der én ind og fortalte, at der 
stod en politibetjent ude på vejen. En betjent. Luften var ladet

97



Svend Aage Larsen

med spænding, hvad kunne der komme ud af det? Lemong (Niel
sen) begav sig med sin bajerflaske i hånden som den første ud på 
vejen, og vi unge fulgte med for at se, hvad det kunne udvikle sig 
til. Lemong var i ædru tilstand det mest fredelige menneske, men 
var til gengæld en hård dreng, når han var beruset. Han tålte ikke 
synet af en betjent, han havde tit måttet bøde for sine overgreb på 
ordenens håndhævere. Ude på vejen stod en ung betjent, som 
Tunby havde fået til hjælp i Taarbæk. Lemong spurgte ham, hvad 
han skulle, og om der var nogen, der havde sendt bud efter ham. 
Den unge betjent var tydelig beklemt ved situationen og svarede 
undvigende. Lemong tog kasketten af ham og sagde, det var en fin 
kasket, han havde, om han var glad for den og de blanke knapper, 
de var vel nok pæne, om han ikke ville med ind og have en bajer. 
Betjenten sagde, at han ikke kunne tage imod tilbudet, da han var 
i tjeneste, alt medens han prøvede at sætte sin cykel foran sig som 
et værn. Vi unge syntes nok, at det var en grov provokation fra 
Lemongs side, men vi turde ikke sige noget, vi havde så tit hørt 
om Lemongs meriter vedrørende værtshusuorden og uoverensstem
melse med politiet; nu var vi pludselig blevet tilskuere til en epi
sode. Lemong spurgte betjenten, om han kendte vejen til Taarbæk, 
for nu kunne han godt køre hjem, og så kunne han hilse Tunby og 
sige, at vi ikke ønskede nogen indblanding i vore lokale forhold. 
Det har sikkert været et mareridt for den unge betjent, som Le
mong titulerede med »du«, medens denne eksamination stod på og 
en lettelse, at han fik lov at køre, efter at Lemong havde hjulpet 
ham på cyklen og havde skubbet ham igang. Vi var glade for, at 
betjenten ikke havde lidt korporlig overlast, det var en nydelig 
ung mand, og han havde på ingen måde været provokerende.

Da vi kom ind i salen, kunne Lemong, sikkert med stolthed, 
fortælle, at han havde sendt »stridseren« hjem.

Der var også andet end bal og slagsmål i salen. Raadvad var 
byen med de mange foreninger, der var bl.a. to dilletantforenin- 
ger, den ene hed »Hamlet«, jeg kan ikke huske navnet på den an
den, jeg tror den hed »Thalia«. De samlede fulde huse, når de 
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spillede, og vi morede os dejligt. Et par revyer har jeg da også 
overværet, jeg syntes, det var vovet, at de sådan kunne spille skole
lærer Outzen, værkfører Højbye, skovrider Vestergaard og man
ge andre, som vi kendte. Flere af aktørerne fik øgenavne efter de 
personer, de havde spillet på scenen. Der var ingen, der kendte 
Peter Nielsen, men »Pipermand« kendte alle. Rollen som fotogra
fen i »Pipermand i knibe« var årsagen til hans øgenavn. »Gros
sereren« var ligeledes kendt af alle, og det øgenavn var hæftet på 
Vinfred Nielsen efter hans udførelse af rollen som grosserer i 
»Studeprangeren«. Det med øgenavne var meget almindeligt her i 
Raadvad, som det vel har været alle steder dengang. Nogle få 
stykker skal nævnes: »Platmenagen«, »Hummer-Lassen«, »Gamle- 
Jas«, »Hammer, søm og knivtang«, »Bjergbestigeren«, »Kæmpen«, 
»Hollænderen«, »Skrald«, »Gøjen«, »Ævler-Jævler«, »Røde-Fre- 
derik«, »Store-Morten«, »Lille-Morten«, »Presse-Jensen« og man
ge flere.

Salen blev benyttet som træningslokale af idrætsforeningen. I den 
ene ende af lokalet foldede bryderne sig ud, i den anden bokserne. 
I mit 14. år begyndte jeg min »karriere« som bokser. Det var såvidt 
meget sjovt, men det var en hårdhændet træningsmetode, de gam
le boksere benyttede, men man bed det i sig, man ville jo ikke være 
en tøsedreng. Nogle kampe rundt omkring på Sjælland blev det da 
til, men desværre gik jeg altid med en forstuvet tommelfinger på 
højre hånd; det hæmmede mig i mit daglige arbejde, så jeg lagde 
boksesporten på hylden og begyndte at bryde. Sang- og musik
foreningen benyttede også salen som træningslokale, og ind imel
lem kom et selskab og fremviste film; dem, jeg husker bedst, er 
»Køresvenden« og »Gøsta Berlings saga«. En del religiøse sekter 
holdt »Frelsermøder« i salen, dog uden større succes, tror jeg; det 
religiøse lå ikke rigtig for Raadvads befolkning. Mine kammerater 
deltog ivrigt i møderne, nogle var så ivrige til at sige Halleluja og 
Amen på de forkerte steder, at de blev smidt ud, andre smed stink- 
bomber og tændte »Skruptudser« under møderne. Jeg deltog aldrig 
i disse møder, ikke fordi jeg ville gøre mig bedre end mine kam- 
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merater, men jeg mente, det var forkert at genere disse mennesker, 
som vel nok gjorde det i en god mening. Når der blev arrangeret 
»andespil« i salen, og gevinsterne var levende ænder og gæs, som 
kostede 25 øre, og gevinsterne var levende ænder og gæs, som 
spadserede rundt på musiktribunen. Politiske møder var der selv
følgelig også i salen; dem deltog jeg gerne i, jeg kan huske A. C. 
Meier, Wilmann og Ingvar Nørgaard fra denne periode.

RAADVAD SKOLE 9.3.1933 FØRSTE VALGDAG I RAADVAD 
Fra venstre: Tømrermester Jensen, Taarbæk, Andrea Kibenich, Miranda Holger- 
sen, Aagot Tjæder, Konrad Holgersen, Knud L. Brogaard, Edmund Wihlborg 
Rasmussen. Foto: Knud L. Brogaard.

Det var Taarbæk-Raadvad socialdemokratiske forening, der ar
rangerede disse møder. Raadvads befolkning måtte på valgdage gå 
til Taarbæk, dog blev ældre og svagelige vælgere kørt til og fra 
valgstedet i hestevogn. Man kæmpede i mange år for at få et valg
sted i Raadvad, men det lykkedes først, da lærer Georg Jacobsen 
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fra Raadvad skole blev valgt ind i sognerådet og dér kunne tale 
vor sag. Endvidere blev det mere aktuelt, da Raadvad udskilte sig 
fra Taarbæk socialdemokratiske forening og dannede Raadvad 
socialdemokratiske forening den 12. marts 1932. Den 9. marts 
1933 var første gang Raadvad’erne benyttede sin egen valgurne på 
Raadvad skole. Vel nok de 90 procent af beboerne i Raadvad var 
socialdemokrater, og så var de mere »røde« end fx. Taarbæk’erne, 
sagde man i Taarbæk.

Der udfoldedes flere aktiviteter i den gamle forsamlingsbygning 
end her nævnt. Fagforeningerne og Hjælpekassen havde sine mø
der her, der var danseskole med Dutte Bidstrup, og folkedans med 
den lokale forening. Der foregik virkelig noget i den lille fabriks- 
by-

Dyrehavsbakken lå ikke længere væk, end man kunne høre mu
sikken derude fra på stille sommeraftener, så det fristede at gå en

Min far og mor Lars Christian Larsen og Karen Marie Larsen 1928. Pinsefro
kost i haven i nr. 23. Foto: Svend Aage Larsen.
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smut derud. Vi var altid en lille flok sammen. Forholdene derude 
var nok mere primitive dengang, der var altid risiko for at blive 
involveret i stridigheder. Vi gik kun derud for at danse. Det var 
mest »Figaro« og »Danmark«, vi kom i, men vi besøgte også »Val
halla«, »Flora« og »Den runde«. Dansene kostede 10 øre stykket. 
Så snart dansen var færdig, rejste alle musikerne sig og råbte: 
»Herren og den førende dame«. Det var en sport at søge at snyde 
for betalingen, det kunne gå godt nogle gange, men det var en al
vorlig sag, når »udsmiderne« opdagede det; så måtte man for det 
første betale og senere risikere at blive smidt ud. Det var nogle 
store bamser, disse udsmidere, jeg har været under behandling af 
nogle af dem. Med et snuptag blev man vendt, og med et forsvar
ligt tag i hoved og hale blev man »kørt« ud af døren. Nogle lod 
sig købe med en bajer, men de fleste var nu skrappe, jeg husker en 
i »Figaro«, han trådte os på skonæserne og gav os en »maveskalle«, 
jeg fik på denne måde ødelagt et par helt nye sko. Rent korporlig 
skete der sjældent noget. Var der optræk til skærmydsler, holdt 
vi sammen, og alene synet af den store grovsmed Kaj Frederiksen 
eller Martin var nok til at dæmpe lysten hos de stridslystne ge
mytter.

Om onsdagen var det »pigeaften« på »Bakken«, de fleste tjene
stepiger havde fridag om onsdagen, og så troppede kavalererne jo 
op. Nu havde vi ikke råd til at spendere andet end en dans på pi
gerne, andre kunne byde på kaffe, is, øl eller sodavand, så vi 
fulgtes som regel hjem, de samme, som var gået derud.

Pinseturen var en årlig tilbagevendende begivenhed. Vi var 
gerne en 5-6 stykker, som slog os sammen. Tidlig om morgenen 
startede vi fra Raadvad med madkassen, en skotøjsæske, under 
armen. Det første besøg var hos skovløberen i »Rundforbi« eller 
»Kør’om«, hvor vi drak morgenkaffe. Der vankede en morgen
bitter samme sted. »Bøllemosen« var næste mål, her var som regel 
mange mennesker. Når folk tog i skoven, skulle de lege f.x. »To 
mand frem for en enke«, og sådan noget blev vi altid engagerede 
i, vi smed jakken og deltog med liv og lyst. Hen ad frokosttid 
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begav vi os mod Dyrehaven; vi besøgte de skovløbere, der boede 
på vor vej, og indtog en forfriskning i form af en bajer. Frokosten 
blev indtaget hos »Jens-Husar« ved Springforbi eller hos Sørensen 
ved »Rødebro Hus«. Se nu var det os, der var skovgæster; mange 
af os havde været tjenestedrenge hos skovløberne og mindedes den 
travle tid, særlig på en 1. pinsedag.

PINSETUREN 1928. VED »RØDEBROHUS«
Fra venstre: Svend Aage Larsen, Malte Ljungløf, Agne Nielsson, Kaj Frederik
sen, Arthur Ljungløf, Georg Ljungløj. Foto: Carl Riemann.

Skotøjsæsken med smørrebrødet kom frem, vi skulle se, hvad 
mor havde givet os med. For at gøre det mere festligt havde mor 
fået et par kroner extra til at købe pålæg for. Det var fint mad, vi 
nød det, og der gled et par bajere ned i løbet. Vor gamle skolefoto
graf Carl Riemann havde travlt med at »tage« de forskellige sel
skaber, og vi skulle selvfølgelig også foreviges. Vi havde nye filt
hatte på, det var noget vi altid anskaffede os til pinse. Nogle af

103



Svend Aage Larsen

vore kammerater arbejdede på Skodsborg Hattefabrik, og de kun
ne skaffe en hat til rimelig pris.

I skovløberens have og på sletten var der stemning og fest. Folk 
sang og lo og legede. Nogle, der var gået for hårdt til de våde 
varer fra morgenstunden, lå i skyggen af tjørnetræerne og sov ru
sen ud. Mange skulle en tur på »Bakken« hen ad aften, men det 
var ikke noget for os; der var ingen musik første pinsedag, så det 
ventede vi med til anden pinsedag.

Det var ikke i Raadvad, det hele foregik, vi tog til bal rundt 
omkring i omegnen. Der blev ikke altid set med blide øjne på os, 
når vi kom til Skodsborg, Nærum eller Ørholm, derimod var vi 
mere på hjemmebane i Taarbæk, og efterhånden blev vi da accep
terede de forskellige steder - selv om vi var fra Raadvad.

Foruden den ugentlige biograftur til Skodsborg var vi nogle 
stykker, der tog til København for at se Holger Petersen »Gisse
mand« på Apollo teatret. Det var en oplevelse; vi syntes, det var 
morsomt. For at gøre disse teateraftener særlig festlige købte vi en 
pakke smørrebrød ved en vogn og gik hen på Hovedbanegården 
for at dinere. Vi gik længe på Hovedbanegården, det var fascine
rende at se det liv, der her udfoldedes, at se de mange forskellig
artede mennesker, som kom og gik. Når vi kom hjem til Raadvad, 
måtte vi indrømme, at det var en lille flække, men det var her, vi 
hørte hjemme - det var vor by.

Man skulle være fyldt 18 år for at kunne blive medlem i sang
foreningen, og så skulle man aflægge en prøve hos dirigenten, 
Theodor Jørgensen, som fandt ud af, hvilken stemme man skulle 
synge. Det var spændende, vi ville gerne synge enten første tenor 
eller anden bas; jeg blev fundet værdig til første bas, og det var 
nu ikke så spændende. På øvelsesaftenerne havde vi det meget 
hyggeligt sammen med de gamle sangere, og der gled da også et par 
øller ned i aftenens løb. De unge foreslog, at der blev oprettet et 
blæseorkester, og musikforeningen blev snart en realitet. Det har vi 
haft meget fornøjelse af, selv som danseorkester i Salen fungerede 
det glimrende, selv om det gik ud over trommehinderne i det lan- 
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ge løb. Sangforeningens nøddetur var der talt meget om, nu skulle 
man selv opleve en sådan. Med stor forventning, i hvide sanger
huer og med fuld musik startede vi fra Raadvad. Nogle få hun
drede meter fremme stoppede vi for at finde et depot, der var ud
lagt dagen i forvejen, og som viste sig at indeholde nogle fasker 
morgenbitter. Efter at »morgenkaffen«, som de gamle sagde, var 
indtaget, gik det med sang gennem skoven til skovløberen ved 
»Rundforbi«, hvor man skyllede efter med en bajer.

RAADVAD SANGFORENING »ENIGHEDEN« AF 1862
Postkort aj sangkoret 1919. Solgtes for 25 øre stykket til fordel for indkøb af 
noder.

Frokosten blev indtaget på »Høje Sandbjerg«, hvor man for
nøjede sig med forskellige konkurrencer, bl.a. med at kaste fløde
boller på en væg. Med sang på læben gik vi mod Høsterkøb. Inde 
i skoven blev man enige om at synge en jægersang med ekko i det 
fjerne. Max Micheelsen, en meget fin 1. tenor, blev sendt ind i 
skoven, han skulle synge »ekko«. Heinrick Fick, en lige så fin 2.
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RAADVAD SANGFORENINGS NØDDETUR 1927
Fra venstre: Max Micheelsen, Arthur Ljungløf, Georg Ljungløf, Villiam Chri
stiansen, Povl Pedersen, Vilhelm Christiansen, Heinrich Fick, Svend Aage Lar
sen, Martin Hansen, Henrik Christiansen, Lauritz Petersen, Theodor Jørgensen, 
Henry Pedersen, Ivan Helgeson, Ludwig Gieseler, Werner Hansen, Frederik 
Frederiksen, Christian Mortensen, Carl Ljungløf og Einar Tjæder.

Foto: Knud L. Brogaard.

bas, beordrede ham længere ind, til sidst kunne vi ikke se Max, og 
hele koret trak sig tilbage, medens vi hørte »ekkoet« råbe, om vi 
ikke snart skulle igang. Da Max Micheelsen nåede os, var han gal, 
og det varede noget, inden vi fik ham dæmpet ned.

Hos købmanden i Høsterkøb drak vi et par håndbajere, sang 
og spillede et par numre, inden vi satte kursen mod Hørsholm, 
hvor den engelske bøf ventede på os. De gamle sangere spyttede 
ikke i glasset, der blev drukket mange snapse til bøffen, og vi 
unge måtte følge med, så godt vi kunne; det kunne ikke undgås, 
at vi følte os lidt svirende. Efter den gode middag skulle vi give et 
par musiknumre på gaderne i Hørsholm, og det gik såmænd me- 
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get godt et stykke tid, men så begyndte Povl Pedersen at græde. 
Han sagde noget om, at Frederik Frederiksen beskyldte ham for 
at spille falsk. Der blev taget parti angående beskyldningen, man 
blev højrøstede, og det hele endte i en kamp på messinginstrumen
ter. Da kampen ebbede ud, var der kommet adskillige nye buler i 
de gamle horn. Efter at have drukket forlig på Postholdergården, 
lejede man en bus og kørte hjem. Det havde været en bevæget dag. 
Det var min første nøddetur, men jeg havde ikke set nogen nød
der. Den gamle sangforening var stiftet i 1862 og havde sine 
svorne tilhængere, men jeg blev aldrig rigtig aktiv inden for for
eningen, men deltog dog i en del af de fester, den arrangerede. 
1935 indmeldte foreningen sig i De samvirkende københavnske 
Arbejder-Sangkor. I 1949 oprettede man et damekor, og sangen 
havde i nogle år en god periode under Einar Nielsens formand
skab. Den 27. september 1962 festede vi i anledning af foreningens 
100 års dag, men interessen for foreningslivet i Raadvad var da
lende, så sangkoret og musikforeningen måtte ligesom andre gamle 
foreninger indstille sin virksomhed.

Arbejderne fra Raadvad havde været pionerer inden for den 
politiske og faglige bevægelse. Inden der fandtes et socialdemokra
tisk parti eller en fagforening i Danmark, havde man oprettet en 
arbejderforening, det var i 1862. Denne forening havde 3 formål: 
At sprede oplysning om socialisme, at skabe faglige organisationer 
og oprette hjælpekasser (sygekasser). Da jeg var ung, var de poli
tiske og faglige organisationer en realitet på landsbasis, som vi 
kender dem i dag, men de gamle hjælpekasser fra 1863, reorgani
seret 1889, fungerede stadig, og alle, også vi unge, var medlemmer. 
Jeg kan med rette sige, at befolkningen i den lille by var klasse
bevidste, vi unge ikke mindst, vi talte meget politik, det var os 
vedkommende. En del af os var medlemmer i D.S.U. (Danmarks 
socialdemokratiske Ungdom) i Lyngby.

Det var nogle herlige år. Jeg kom i bestyrelsen, hvor Kjeld 
Degenkolv var formand, Helmuth Olsen, Harry Christiansen o.a. 
bestyrelseskammerater. Vi holdt møder i Logebygningen (Den gam- 
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le skole) i Bondebyen, og der var god tilslutning; det var der også 
til vore lejrture lørdag-søndag. I vore blå bluser cyklede vi ud 
lørdag aften medbringende telte og køkkengrej og altid et godt 
humør. Vi sang dengang, piger og drenge, måske mest glødende 
kampsange, men også lette og lystige ting, vi havde det skønt, det 
var en herlig tid.

Selv om jeg ikke havde valgret grundet min alder, var jeg i be
styrelsen for den socialdemokratiske vælgerforening i Taarbæk- 
Raadvad. Det hændte, at Ingvar Nørgaard kom cyklende fra 
Lyngby for at tale med mig. Mine forældre var meget beæret over, 
at sognerådsformanden kom helt til Raadvad for at tale med 
Svend Aage. Mor og far havde aldrig deltaget aktivt i noget for
eningsarbejde, så for dem var det noget særligt, at kommunens 
førstemand kom i deres hjem, og de kunne ikke forstå, at jeg tog 
det så afslappet.

Raadvad Ungdomsforening.
Ungdomsforeningen i Raadvad blev stiftet den 27. marts 1924. Det 
var lærerne på Raadvad nye skole, Knud Lavard Brogaard (in
spektør ved skolen fra 1947 til 1965), Georg Johannes Jacobsen 
(senere inspektør ved Taarbæk skole og skoledirektør for Lyngby- 
Taarbæk kommune) og Johannes Peter Olsen (senere inspektør ved 
Taarbæk skole fra 1948 til 1968). Disse mænds arbejde for ung
domsforeningen kom til at betyde en omvæltning, ja en revolution 
for ungdommen i Raadvad.

De ovennævnte lærere kendte de unge mennesker fra børnesko
len, fulgte dem senere som elever i den kommunale aftenskole, 
som vi kaldte ungdomsskolen, og havde også fået et indblik i de 
unges fritid, som de syntes kunne udnyttes på en mere fornuftig 
måde. De unge blev valgt ind i bestyrelsen, fik pålagt opgaver og 
ansvar. Det blev efterhånden en meget omfattende virksomhed. 
Med liv og sjæl gik de unge ind i arbejdet. Udflugter til Nordsjæl
land, til Møens Klint og mange andre steder blev foretaget i biler, 
som blev stillet til rådighed af de bilejende på Raadvad, Jacobsen.
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RAADVAD UNGDOMSFORENING - BESTYRELSEN 1926
Fra venstre: Willy Schultze, Knud Lavard Brogaard, Svend Aage Larsen, Jo
hannes P. Olsen, Werner Hansen, Georg Ljungløj og Povl Pedersen. Billedet er 
taget i Brogaards spisestue, der senere blev lavet om til sløjdlokale.

Foto: Knud L. Brogaard.

Prahl og fabrikens lastbil (med faste ringe), samt af de bilejende 
gartnere i Hjortekær. Vi havde madpakker med til en hel dags 
forbrug, som regel i en skotøjsæske, samt øl og vand til købmands
priser, det skulle være så billigt som muligt. En stor oplevelse var 
det at komme ud og se de steder, vi kun havde læst eller hørt om. 
I starten var vi benovede over den stads, der blev gjort af os, men 
senere blev det hele mere frit og utvungent. Vi dyrkede fri idræt 
i Dyrehaven ved stenten, hvor Raadvad boldklub havde haft bane, 
og vi beundrede lærer Andersens fine, lange spydkast, han havde 
været juniordanmarksmester i denne idrætsgren. Håndbold blev vi 
ferme i og havde kampe med elever fra andre ungdomsskoler. 
Rugbyfodbold tog vi på programmet, det var noget helt nyt i 
Danmark, og det kneb med at få modstandere, men vi morede os 
dejligt og fik udløsning for det overskud af kræfter, vi var i be- 
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siddelse af. Kaj Frederiksen, Arthur Ljungløf, Henrik Christian
sen, jeg selv og andre af mine kammerater syntes at rugby lige var 
sagen, og kunne vi få lokket lærer Olsen med på et af holdene, 
blev det den helt store oplevelse, selv om der vankede nogle skram
mer. Teaterturene til København mindes jeg med glæde. For mange 
var det første gang, de stiftede bekendtskab med en teaterforestil
ling. Det var ikke alene stykkets indhold, der betog os, men hele 
atmosfæren, sceneriet, kulisserne, belysningen og dragterne, fx. 
mindes jeg alle disse ting fra »London i lygteskær«, som vi så på 
Sønderbros Teater, fra »Gutter om bord« på Casino og »Nødde- 
bro Præstegård« på Folketeatret. Gennem årene blev det til mange 
teaterbesøg, og de obligatoriske besøg på en restauration, hvor vi 
drak kaffe, jeg husker vi var i Teatercafeen på Kgs. Nytorv, Ny 
Rosenborg og Buuries. Når vi i rad og række spadserede gennem 
lokalet, var der gæster, der kom med spydige bemærkninger, men 
det tog Brogaard og Olsen sig ikke af, og vi unge blev efterhånden 
hele »verdensborgere«.

UNGDOMSFORENINGENS SOMMERUDFLUGT 1927
De åbne busser fra Hans Petersen i Lyngby holder foran forsamlingsbygningen. 

Foto: Knud L. Brogaard.
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Ungdomsforeningen og den kommunale aftenskole (ungdoms
skolen) var nær forbunden, man kunne ikke bilve medlem i for
eningen, hvis man ikke var tilmeldt aftenskolen. Det var elemen
tære fag, vi startede med, dansk og regning, og timerne sluttede 
altid med gymnastik. Brogaard var en ypperlig dansklærer, det 
opdagede vi nu, hvor det ikke mere var en pligt, men en opgave, 
som vi frivilligt havde meldt os til. Vi lærte bl.a. dobbelt boghol
deri, et år førte jeg regnskab for »vognmand Olsen i Roskilde«, 
noget, der senere kom mig til gavn i mit arbejde. Johannes Olsen 
havde vi som regnelærer. Tal, som jeg tidligere syntes var noget 
kedeligt noget, kunne han gøre morsomme og interessante. Nu var 
der jo også det, at vi var medlemmer i den samme forening som 
vore lærere, ja sågar, for nogles vedkommende, sad i bestyrelsen 
sammen med dem. Der var virkelig sket en stor forandring. Gen
nem årene havde vi flere forskellige lærere, som var med til at 
sætte sit præg på de unge, jeg kan nævne Svend Hansen, Erik 
Kann, Oluf Andersen og Jensenius Lebeck. Lyngby-Taarbæk 
kommunes aftenskoler havde hver vinter et arrangement på hotel 
Lyngby, hvor kendte kunstnere medvirkede. I samlet trop gik vi 
fra Raadvad til Lyngby og tilbage til Raadvad. Af kendte kunst
nere fra disse aftener mindes jeg Kgl. skuespiller Henrik Malberg, 
som levendegjorde de herlige figurer fra Ludvig Holbergs kome
dier og violinvirtuosen Fine Henriques, som betog os med sit spil, 
både på violin og klaver.

Dilettantforeningerne var ophævet, så nu tog vi den gren af 
»kulturlivet« op. Det var spændende at være med i, jeg var 15 
år, da jeg første gang optrådte på de skrå brædder. Den glimren
de 1. tenor fra sangforeningen, Max Micheelsen, var instruktør. 
Jeg spillede en gammel assessor, jeg kan ikke huske, hvad stykket 
hed. Lærer Johannes Olsen overtog instruktørhvervet i den næste 
forestilling »101 er ude«, hvor Kaj Frederiksen gjorde stor lykke 
som malersvenden, han var på det nærmeste 2 meter høj. Jeg spil
lede elskerrollen, og min udkårne var Ulla Martinussen, som i det 
private var forlovet med Werner Hansen, som også spillede med,
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så det var svært for mig at give udtryk for de varme følelser, som 
rollen indebar. Den næste forestilling var »Lille Nitouche« med 
de dejlige sange. Her var jeg den gamle krigsassessor. Musikken 
leveredes af lærer Brogaard og Einar Tjæder. En dygtig sminkør 
havde vi i sekretær for Landarbejderforbundet Vilhelm Rasmus
sen. »Den lille maler«, Kristian Wagner, var ferm til at male ku
lisser, og alle andre opgaver klarede vi med bistand af mennesker 
fra vor lille by. Det blev gennem årene til mange komedier, som 
samlede fulde huse i Salen. Var det morsomt for publikum, var 
det ikke mindre morsomt for os »skuespillere«.

De unge ville gerne danse, så foreningen arrangerede også bal. 
Nu var den form for fest ikke kendt for sine gode sider fra tiden, 
der lå forud, så her skulle virkelig reformeres. For det første skulle 
man drikkeriet til livs. Man besluttede, at unge under 18 år ikke 
måtte købe eller drikke bajersk øl, og at dem over 18 år kun måtte 
nyde 2 bajere i løbet af aftenen.

DILETTANT I SALEN 1927 - »LILLE N1TOUCHE«
Fra venstre: Svend Aage Larsen, Else Aarestrup, Ulla Martinussen, Lisbeth 
Andersen, Harriet Andersen og Werner Hansen. Foto: Knud L. Brogaard.
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Der blev udpeget dørvogtere til at forhindre uvedkommende 
adgang - her var Kaj Frederiksen og Arthur Ljungløf selvskrevne. 
Der blev valgt et rengøringshold, som skurede og skrabede i den 
gamle sal. Andre skulle »pynte« salen. Jeg husker, at vi til et kar-

UNGDOMSSKOLEN 1929 - DANSKHOLDET
Klasseværelse 2. Blev ved valgene benyttet til afstemningslokale. Fra venstre: 
Eli Wøldicke, Holger Sørensen, Gunnar Persson, Johannes P. Olsen (Lerer), 
Robert Frederiksen, Eli Christiansen, Frans Jensen, Svend Aage Larsen, Kri
stian Hansen og Holger Emanuel Larsen. Foto: Knud L. Brogaard.

neval hængte hundredevis af serpentiner i loftet fra den store lyse
krone ud til væggene. Vi fik hurtigt skabt et andet »klima« end 
det, der tidligere var rådende. Nogle forsøgte at lægge os hindrin
ger i vejen med vor nye kurs, men det varede ikke længe, før man 
accepterede os. Forældrene kunne nu trygt sende deres piger til bal 
i Salen, og vi drenge fik anledning til at danse med de piger, vi 
bedst kunne lide at danse med. Der blev gjort noget ved påklæd- 
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ningen, vi ville gerne være »fine« i tøjet, og det blev almindeligt 
at gå med kravetøj, når vi var til fest. Vi unge forsøgte at overgå 
hinanden i valget af slips, de skulle være så stribede og spraglede 
som muligt. En periode var det valget af sokker, der optog os, og 
senere, da vi tjente nogle flere penge, søgte vi at overgå hinanden 
med de mest raffinerede sko, som vi købte hos Lykke i Gothers- 
gade. Vi unge, eller nogle af os, gik stadig til bal hos de gamle 
foreninger, men vi fandt os nu bedst tilpas ved ungdomsforenin
gens fester. Det skal bemærkes, at de fleste unge fra Hjortekær 
var medlemmer i vor forening, de havde som børn gået i Raadvad 
skole og deltog nu i ungdomsskolens arbejde, så vi havde det bed
ste forhold til vore kammerater fra Hjortekær.

Om sommeren arrangerede vi havefester på skolen. Det var 
hyggeligt med alle de kulørte lamper, der var hængt op mellem 
træerne. En torn i øjet på os var, at formanden, Willy Schultze, 
ivrigt brugte sin fløjte, når han skulle sige noget, og det skulle han 
ret ofte. Den musikalske underholdning på disse aftener sørgede 
lærer Brogaard, lærer Andersen og Einar Tjæder for, ellers under
holdt vi os selv med sang, forskellige konkurrencer og leg.

Om vinteren indbød vi beboerne til dilettant og andre fornøjel
ser i Salen. Når vi havde engageret en hypnotisør til at under
holde, var der altid fuldt hus, det morede folk at se venner og 
bekendte gebærde sig på en ofte grotesk måde, og der fandtes 
mange gode medier. Det med at hypnotisere skulle vi også prøve 
på hinanden, og det viste sig, at der var et par stykker, der havde 
evner i den retning,

Det, der her er fortalt om Ungdomsforeningen og dens store 
betydning for de unge i Raadvad og Hjortekær, er en kendsger
ning af de faktiske forhold. Mere dramatiske var de referater, 
som vor sekretær, Axel Lind, fik ud af vore møder og sammen
komster; en masse detaljer, som egentlig ikke vedkom dagsorde
nen, havde Axel dramatiseret, så det lød som en roman. Det har 
sikkert moret ham; vi andre havde stor fornøjelse af det.
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Raadvad Idræts Klub.
Den gamle Idrætsklub havde aldrig kunnet samle de unge. Man 
kunne ikke byde på ordentlige træningsforhold og muligheder, der 
var ingen rigtig træner, det hele var for primitivt og for gammel
dags. Vi unge havde efterhånden lært en del til foreningsarbejde 
i Ungdomsforeningen og forsøgte at gøre vor indflydelse gældende 
i Idrætsforeningen. På en generalforsamling stillede vi forslag om, 
at foreningen skulle tilslutte sig Arbejdernes Idrætsforbund, og at 
man skulle søge at få træningen henlagt til skolens gymnastiksal. 
Det blev forkastet. Året efter havde vi fået flere af de unge til at 
indmelde sig i klubben, og på den ordinære generalforsamling blev 
det besluttet at melde sig ind i Arbejdernes Idrætsforbund. Mange 
af de gamle udmeldte sig af klubben, men flere unge kom til. 
Boksningen blev strøget af programmet, såvidt jeg husker, tillod 
man ikke boksetræning i skolens gymnastiksal. Den græsk romer
ske brydning fik en stor fremgang, der blev ansat trænere fra Kø-

RAADVAD IDRÆTSKLUB 1932
Man dyrkede brydning, gymnastik og håndbold. Gymnastiklærer var Svend 
Georg Hansen og brydelærer var Carlo Droob. Foto: Knud L. Brogaard.
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benhavn - Carlo Droob og Svend Christensen - der virkelig lærte 
os at bryde og på en mere elegant måde end den stereotype, vi 
tidligere havde benyttet. Ifølge forbundets love skulle vi have 
lægekontrol med faste mellemrum, og vi »ansatte« doktor Arnold 
Larsen fra Taarbæk. Det var noget helt nyt at have en læge til at 
overvære vor træning og til at undersøge os efter træningen. Et par 
af vore brydere fik besked på at holde op med at ryge cigaretter 
eller at holde op med at bryde. Vi var glade for Arnold Larsen, 
vi kunne tale til ham om alt muligt, og han var ikke karrig med 
at give os gode råd. Klubben afholdt foredragtaften på Raadvad 
Hotel med Arnold Larsen, der talte om Idræt og sundhed. Køben
havns Amts Socialdemokrat havde et langt referat af dette fore
drag, som senere blev optrykt i andre aviser.

De unge piger meldte sig ind i klubben og oprettede en hånd
boldafdeling.

Der var i forvejen en gymnastikafdeling for mænd under ledelse 
af lærer Svend Hansen, nu kom pigerne til, og brydeafdelingen 
voksede, der var sket en revolution med idrætsklubben. Forman
den for Arbejdernes Idrætsforbund, Albert Hansen, kom til Raad
vad for at fortælle om arbejderidrætten, Emil Spellmann fra atle
tikunionen kom og fortalte om det internationale samarbejde; vi 
blev mere og mere engagerede. Brydesporten, som jo var gammel 
i Raadvad, har aldrig haft bedre muligheder, der udklækkedes en 
stab af gode udøvere, vi havde den glæde, at Carlo Droob blev 
Danmarksmester, og jeg opnåede i al beskedenhed to andenpladser 
ved mesterskaberne. Nogle af de bedste, foruden Carlo Droob, 
skal nævnes: Martin Hansen, Ingeman Hansen, Børge Christian
sen, Anders Andersen, Arthur og Malte Ljungløf, ja, jeg fristes til 
at nævne dem alle, vi havde et stærkt klubhold, og der var bud 
efter os til mange stævner i København og rundt om i landet. Til 
stævner i Raadvad inviterede vi altid de stærkeste modstandere, 
til et stævne på hotellet kæmpede vi mod det norske landshold. I 
de nordiske brydemesterskaber i Oslo deltog Carlo Droob og jeg, 
det var 1933, og det var en stor oplevelse.
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Målet var nu ikke at blive »stjerne«, vi dyrkede idræt under 
mottoet: En sund sjæl i et sundt legeme. Vi kæmpede ikke for at 
vinde medaljer; vandt vi rundt om i klubberne, forærede vi vore 
præmier til klubbens ungdomsarbejde. Der blev lagt vægt på det 
organisatoriske, vi deltog i propagandastævner for at danne nye 
foreninger, deltog som trænere i de nye klubber og syede bryde
madrasser. Vi blev valgt ind i unioner, deltog i møder og kongres
ser, deltog i Idrættens dag, hvor vi vandrede gennem Københavns 
gader til Søndermarken, hvor der var store idrætsarrangementer. 
Det var en rig og bevæget tid, vi gik op i det med liv og sjæl. 
Raadvad var blevet kendt inden for arbejderidrætten, man havde 
bud efter os, og vi kom gerne. På den anden side ville man også 
gerne gæste Raadvad, vi havde idrætskammerater fra fjerne egne 
af Danmark og fra udlandet indkvarteret i hjemmene.

En munter episode fra denne tid skal jeg berette om. Spellmann 
og to andre fra København havde været vore gæster ved en festlig
hed, klokken var blevet mange, og vi skulle følge dem til Spring- 
forbi station. Da vi kom til den røde låge ved Raadvad skovløber
hus, prøvede vi at åbne den store låge, den var låset, som den altid 
var efter solnedgang, men den kammerat, som havde rusket i lågen 
sagde: »Nå, den er gal, der er låset, nu må vi kravle over«, og vi 
andre var med på spøgen med det samme. »Hvad så«? spurgte 
københavnerne. »Ja, så må vi se at komme over«, sagde vi, og 
møjsommelig hjalp vi dem over lågen ind i Dyrehaven. Efter endt 
aktion gik vi andre så ind gennem den lille låge, der var åben døg
net rundt. Det gav anledning til protest fra vore gæster, men også 
til megen latter.

Da Karussedammen blev fyldt op og indrettet til sportsplads, 
blev der oprettet en Atletikafdeling, og boldpladsen blev benyttet 
til bl.a. håndbold.

I ca. 10 år blomstrede foreningen, men så var mange af os, der 
havde været med fra starten, blevet gift. Det indebar, at vi ikke 
kunne ofre hele vor tid med idrætten, en del var ikke aktive mere, 
nogle var flyttet fra byen, og der var tilsyneladende ingen, der
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ville eller kunne føre arbejdet videre; det hele ebbede ud, og 
idrætsforeningen måtte dele skæbne med andre Raadvadforeninger 
før, den måtte lukke. Et par behjertede forsøg på at starte noget 
nyt mislykkedes, dog har man nogle år spillet badminton i sko
lens gymnastiksal, men det sluttede, da man oprettede vandre
hjem i skolen.

Den gamle fabrik.
Raadvad er den næstsidste af de 9 industrimøller langs Mølleåens 
løb fra Frederiksdal til Strandmøllen. Det er ikke min agt at give 
en længere historisk beskrivelse af Raadvad, men i korte træk ridse 
nogle af de ting op, som vi allerede i skolen havde hørt Peter 
Boisen Outzen fortælle. Outzen fortalte, at navnet Raavad betød 
Raaernes vadested, det holder sikkert ikke stik, men sandsynligt er 
det, at der her har været et vadested over Furestrømmen, og at 
der på stedet har været råddent vand. I middelalderen lå der her 
»en liden Sqvatmølle«, som efter Outzens mening hørte under 
landsbyen Stokkerup. Stokkerup blev jævnet med jorden i 1670 
for at give plads til Dyrehaven. Den første industrimølle blev an
lagt i Kristian IV’s tid (1643) under ledese af kleinsmed Chr. 
Alckenbrecht, der fik privilegium på tilvirkning af våben og ager
brugsredskaber. Senere (1646) blev der bygget en slibemølle og en 
hammermølle. Hammermøllen fremstillede artikler for artilleriet 
og for skibs- og husbygningen. 1647 overtager man et valkeværk 
fra Ettersen i Strandmøllen, således at der nu er 3 mølleværker i 
Raadvad. Overtøjmester Peter Kalthoff opretter en krudtmølle i 
1664, der som den sidste af krudtmøllerne langs Furestrømmen 
nedlægges 1758. Dette år fik Frederik V’s betroede kammertjener, 
Nicolaj Jacob Jessen, overdraget Raadvad, »for der et Filehuggeri 
med videre eller anden deslige for Landet nyttige Værker og Fa
brikker at anlægge og indrette«. Det smukke bindingsværkhus, 
»Fileværket«, er sikkert bygget i denne periode. Jessen gik fallit, 
og i 1767 overtager Isenkræmmerlavet i København Raadvad. 
Isenkræmmerlavet og. senere en kreds af Isenkræmmere havde 
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Raadvad indtil 1894, da det blev overdraget til Aktieselskabet 
»Raadvaddams Fabrikker«. I maj 1903 overtog familien Brincker, 
Greisdalens Hammerværk, hele aktiekapitalen. Direktør blev Fritz 
Brincker junr., som moderniserede virksomheden. Der blev anskaf
fet dampmaskine og vandturbine. Fabrikationen bestod af spader, 
økser, stegepander, knive m.m. Outzen fortalte om den store 
brand, der hærgede fabrikken i 1907. Under første verdenskrig 
eksporterede man i stor stil til Rusland, og der arbejdedes nat og 
dag på at fabrikere økser, hamre, hakker og lignende for det rus
siske marked. 1921 måtte selskabet træde i likvidation, hvorefter 
virksomheden sammensluttedes med Aktieselskabet Scania-Vabis 
under navnet A/S Scania-Vabis & Raadvaddam, og den gamle 
fabrik fortsatte som datterselskab under navnet A/S Raadvad 
Knivfabrikker.

På den gamle, historiske virksomhed blev jeg arbejdsdreng i 
1926 og havde mit virke her i over 41 år. Direktør var Julius

Raadvad Knivfabrikers personale 1927.
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RAADVAD KNIVFABRIKERS 175 ARS JUBILÆUM 3. MAJ 1933 
Fra venstre: Ingeniør Edmund Wihlborg Rasmussen, direktør Julius Nielsen og 
prokurist Kaj Gradert.

Nielsen, som havde været bogholder på fabrikken, og driftsleder 
var ingeniør Edmund Wihlborg Rasmussen, som var en meget ener
gisk mand; han tegnede de maskiner, der blev lavet til fremstilling 
af barberblade, det var i 1928. Raadvad var således den første 
fabrik i Danmark, der lavede barberblade. På mange områder, 
som fx. ved fremstilling af knive af det nye materiale, rustfrit 
stål, var han en foregangsmand. Den gamle formand, Chr. Højbye, 
som var ansat ved fabrikken 1882, boede i Damhuset, den tidli
gere direktørbolig. Han kom og hentede sin pension hver den 
første i måneden.

Han ville gerne fortælle om »gamle dage«. Historien om, hvor
dan man tog hatten af og bukkede, når man talte med direktøren 
i telefonen, da denne var noget nyt, berettede han mange gange. 
Højbye blev pensioneret den 1. juni 1924 og døde i Raadvad den 
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2. november 1952 i en alder af 97 år. Han var således pensionist i 
over 28 år.

Smed Georg Sørensen var ansat på fabriken den 2. januar 1882 
og arbejdede her endnu, da jeg kom i 1926, havde altså på dette 
tidspunkt været her i 44 år. Han var en god fortæller. Når han 
berettede om pionerernes kamp mod dumhed og råhed, for frihed 
fx. til at organisere sig politisk og fagligt, så lyttede jeg opmærk
somt. Sørensen kunne også være lun. Mange muntre episoder fra 
hans tid som kelner på Raadvad kro kunne han berette om. Vi 
havde 40 minutters frokostpause, og de, der boede i Raadvad, gik 
hjem og spiste. Jeg har altid fået skyld for at gå hurtigt, og en 
dag på vej hjem til frokosst passerede jeg Sørensen; han kaldte på 
mig og sagde: »Svend Aage, nu skal du bare høre: Da jeg var ung, 
arbejdede der en gammel smed her på fabriken, han hed Arnold 
Kaiser og fejrede forresten 60 års jubilæum for sin ansættelse her. 
En dag gik jeg uden om ham på vej hjem til middag, og han 
standsede mig og sagde: »Du Georg, når du bliver gammel, så læ
rer du også at gå langsomt, men se du nu bare at komme hjem og 
få noget i skrutten«. En søn af ovennævnte Arnold Kaiser, Adolph 
Kaiser, som i mine øjne var en ældre herre, arbejdede som skæfter 
på fabriken i mine unge dage, han var kasserer i arbejdsmændenes 
fagforening og sekretær i hjælpekassen af 1889. Han havde været 
tjener på væddeløbsbanen i Dyrehaven og fortalte gerne om de 
muntre begivenheder; i denne forbindelse dvælede han særlig ved 
begivenhederne på de dage, væddeløbsbanen havde kongeligt be
søg. Thorvald Voigt, også af gammel Raadvadslægt, arbejdede jeg 
sammen med som sliber. Han havde tidligere været formand i 
sliberiet, men havde i en årrække kørt som kusk i Nærum Andels
bageri; nu var han flyttet ind i Møllehuset, hvor han tidligere 
havde boet og sluttede sin livsbane på den gamle fabrik, hvor han 
begyndte sit virke som dreng. Th. Voigt havde været en af de 
mest virksomme i det faglige og politiske arbejde i Raadvad. Sam
men med bl.a. Paulin og sin bror Louis havde han været initiativ
tager til starten af Nærum Andelsbageri. Paulin blev formand, og
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Louis Voigt bestyrer af bageriet. Da Taarbæk ville løsrive sig fra 
Lyngby i 1905, var Th. Voigt en ivrig talsmand for denne tanke, 
og de velbjergede Taarbækkere var glade for at have denne ar
bejder fra Raadvad på deres side. Thorvald havde også været tje
ner på væddeløbsbanen ved Eremitagen, men fik fri fra fabriken, 
såfremt løbene var på en hverdag. Han sagde til drengene, at nu 
skulle de blive og passe deres arbejde, men i mange tilfælde stak 
de af for at gå til væddeløb, det var jo fristende at komme ud og 
se de mange mennesker, de flotte heste og at høre musikken. Voigt 
var selv meget hestebegejstret; han sørgede for, at sønnen Gunnar, 
som også arbejdede på fabriken som skæfter i mange år, blev 
jockey, men desværre voksede Gunnar sig for tung og måtte op
give denne levevej.

Den 3. maj 1933 fejrede den gamle fabrik sit 175 års jubilæum. 
Lagerlokalet var ryddet, og hele personalet var samlede ved de 
dækkede borde, da direktør Julius Nielsen og prokurist Kaj Gra
dert ankom. I dagens anledning havde firmaet udgivet et jubilæ
umsskrift »Fabriken i Raadvad igennem 175 aar« ved Knud Bok- 
kenheuser; den blev uddelt til samtlige medarbejdere. Direktør 
Nielsen oplyste, at firmaet ville udbetale et gratiale til medarbej
derne og indbød dem samtidig til en gratis sommerudflugt den 12. 
maj. Efter at taler var holdt og skåler udvekslede, oplyste drifts
leder Edmund Wihlborg Rasmussen, at dagen i dag var fridag - 
med fuld løn. Tænk hvor skønt, det var jo helt »patriarkalske« til
stande, og medarbejderne takkede da også for denne gestus ved at 
råbe et kraftigt leve for den gamle fabrik. Sommerudflugten den 
12. maj blev meget vellykket. Det var en bustur til Nordsjælland 
med middag i »Den historiske Sandkro«. At fabriken arrangerede 
sommerudflugter var ikke noget nyt; det gjorde vi hvert år, og vi 
fik da også et tilskud fra firmaet; det nye var, at denne tur var 
gratis.

Om vinteren samledes arbejdere og funktionærer til fest på 
Raadvad Hotel, og man havde det hyggeligt sammen. Det har sik- 
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kert gavnet miljøet på arbejdspladsen, at man kunne samles til fest 
med koner eller kærester for at more sig efter fyraften.

Noget så fornemt som et marketenderi fik man først i 50erne. 
Arbejdere, der boede i Raadvad, gik hjem i frokostpausen, resten 
spiste sin medbragte mad i værkstedet. Om sommeren gik man 
måske ned i mosen og dinerede. Portneren på fabriken var samti
dig »ølmand«; han gik rund i værkstederne med sin vidjekurv og 
solgte øl og sodavand. Mælk blev leveret fra det lille brødudsalg 
i Raadvad. Til daglig var ølforbruget meget moderat; der var man
ge, der ikke drak bajerskøl, men der var nogle, der godt kunne 
lide »en lille en«, og de benyttede da også lejligheden til at få no
get under vesten, når der var fødselsdage på værkstedet, eller der 
blev arrangeret julefrokoster. Ingeniør Wihlborg tolererede ikke 
berusede personer på fabriken; de blev omgående sendt hjem må
ske undtaget den sidste dag før jul, hvor der var mere frit spil; 
han kom den dag ikke så meget i værkstederne, men tog ud og be
søgte medarbejdere, der var syge.

Den gamle fabrik måtte efterhånden benytte sig af mere mo
derne metoder; der blev rationaliseret. Arbejdet blev delt op i flere 
operationer, ikke helt det man forstår ved »samlebånd«, men no
get i den retning. Det håndværksmæssige, som før var det domi
nerende, gled i baggrunden; der var ikke den samme tilfredsstil
lelse ved det udførte arbejde. Der var akkord på det meste ar
bejde, tempoet blev sat op - folk ville tjene flere penge.

1931 blev ferieloven vedtaget - tænk, nu skulle arbejderne også 
holde ferie - det var noget, der før kun var forbeholdt funktionæ
rer og ligestillede; hvordan mon det ville gå. Det er mærkeligt at 
tænke på den begivenhed, det dengang var, noget der senere blev 
en selvfølge.

Mennesker jeg husker.
En af de mest markante skikkelser i »det gamle Raadvad« var 
smed Peter Kibenich. Han havde været foregangsmand, da man 
stiftede en afdeling af Pios »Internationale« i Raadvad og var se- 
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nere en ivrig agitator for socialdemokratiet og for »Social-Demo- 
kraten«. Ved kommunevalget i 1901 var han blandt de 4 første 
socialdemokrater, der blev valgt ind i sognerådet, de 3 andre var 
Chr. Christiansen og Jens Jensen fra Lyngby og fisker Peter Lar
sen fra Taarbæk. Kibenich sad i sognerådet i 3 perioder til 1913, 
hvor socialdemokraterne vandt flertallet. Om denne periode for
talte Kibenich mange interessante ting, og han var en god fortæl
ler. At han gik fra Raadvad til Lyngby, når han skulle til sogne
rådsmøde, var en selvfølgelig ting. Om vinteren havde han en 
»Flagermuslygte« i hånden. Som så mange andre arbejdede han 
på fabriken, til han var over 70 år; det var ganske almindeligt, at 
man havde 50 og 60 års jubilæum, de fleste var jo begyndt som 
drenge, og aldersrente var der intet, der hed dengang.

I forsamlingsbygningen var der hvert år juletræsfest for arbej
dernes børn, og her fungerede Kibenich som »Nissemand«, der 
har senere været andre, der har bestridt denne post, men ingen 
har gjort det så godt som Kibenich, han var simpelthen enestå
ende, og endnu taler gamle Raadvad’ere om Kibenich som »Jule
mand«.

Peter Kibenichs datter, Andrea, havde jo gået i en god skole 
hos sin far og kom i en tidlig alder ind i det organisatoriske arbej
de; hun var med til at stifte Københavns Tjenestepigeforening i 
1899 og var dens første kasserer. Da hendes mor døde, flyttede hun 
tilbage til Raadvad for at bo hos sin far. Lejligheden var i »File
værkets« sydende på 1. sal, her boede frøken Kibenich i 77 år.

Andrea Kibenich var født i Raadvad 1877 og var levende in
teresseret i alt, der havde været, og som stadig var af betydning 
for den lille by. I sin fars lejlighed indrettede hun en manufaktur
forretning og et håndkøbsudsalg fra Taarbæk apotek samtidig 
med at hun fik telefon, der mod betaling var tilgængelig for byens 
beboere. Der var altid tid til en sludder, når man kom for at 
handle, og frøken Kibenichs viden og kærlighed til Raadvad og 
dets beboere var stor. I Lyngby-bogen 1953 skriver hun: Lidt om 
de tre små byer i Dyrehaven, (Stampen, Godthaab og Raadvad) 
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en artikel, der vidner om kendskab og kærlighed til sin hjemegn. 
Desværre så hun den ikke på tryk, bogen udkom et par måneder 
efter hendes død.

Mindet om Andrea Kibenich lever hos dem, der kendte hende; 
hun var et stort menneske, hjælpsom og uegennyttig, sørgede for 
at tilkalde læge og jordemoder, kom med mad til hjem, hvor konen 
var syg, hjalp folk med at udfylde skemaer o.l., var barnepige, 
hjalp med til at ordne begravelser og mange andre ting. Pladsen 
foran »Fileværket«, dér hvor der nu er en rundkørsel, kaldtes 
»Kibenichs hjørne«, et navn, der ikke bliver benyttet af de nu
værende beboere, men huskes og omtales af gamle Raadvad’ere, 
når de træffes og taler gamle minder.

Jens Peter Jensen var der ingen, der kendte under dette navn, 
men sagde man »Gamle-Jas« var alle klar over, hvem det var. Han 
boede i »Den gamle Længe«, der blev nedrevet i 1939. Jensen var 
fra Græsted og talte »bondsk«. Han var blevet arbejdsløs på kniv
fabriken og havde fået arbejde hos Burmeister & Wain på Refs- 
haleøen. Turen til og fra arbejdet blev foretaget på cykel. Det var 
en festforestilling at se ham drage af om morgenen med forskellig 
udrustning på styret og bagagebæreren og et reservehjul på nak
ken, men det var endnu mere festlig at høre ham fortælle om de 
strabadser, han en dag havde været ude for; jeg lader Jensen selv 
berette: »Jow, nu skal I sku’ bare hyre, jeg drog hjemmefra, som 
jeg plejer, men jeg kom ikke længere end til Spedermetasjen (Ere
mitagen), så gav hun et smadder, det var heldigvis det forreste 
hjul, så jeg fik skruenøvlen frem og fik hende skiftet. Nu gik hun 
godt, til jeg kom forbi Femvejen, men på Bernstrofevejen (Bern
storf fsvej), gav hun et smadder igen; jeg vendte op og nyer på 
hende og smak hende en lap, nu havde jeg håbet, hun holdt resten 
af vejen, men far’me, om hun ikke gav et smadder, da jeg kørte på 
Nørrealen (Nørre Allé), jeg vendte op og nyer på hender og smak 
hender en lap; jeg var etterhånden ble’et godt gal i skrællen, og 
bedre blev det ikke, da hun atter smadrede på Dåseringen (Dos
seringen), men jeg kom da til Rævehaleøen (Refshaleøen), inden
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arbejdet sku’ begynde«. Ifølge denne beretning kunne det tyde på, 
at det ikke har været det bedste materiale, »Gamle-Jas« har haft 
til sin rådighed. Jensen var det, vi kaldte en original, og som dren
ge og unge kunne vi lide at lave sjov med ham. Jeg mindes en 
nytårsaften, vi kravlede op på taget af Den gamle Længe og an
bragte en jernplade på skorstenen. På afstand fulgte vi begivenhe
dernes gang, vinduer og døre blev åbnet, og røgen væltede ud. Det 
varede længe, inden jernpladen blev fjernet. Det var grove løjer, vi 
havde fortjent en straf for det, men sådan var det nu dengang.

Der gik mange morsomme historier om Jensen, en enkelt skal 
jeg berette om. En dag gik Jensen ned til værkfører Højbye på 
fabriken og sagde: »Ja, den er gal, jeg kan ikke komme af med 
vandet«. Højbye svarede: »Jamen min gode mand, så må De min
sandten gå til doktoren.« »Ja men for farm, det er hjemme i va
sken,« sagde Jensen.

Købmand Løve Prahl og hans kone var abonnenter på Det kgl. 
Teater, de tog derind en gang om ugen. Prahl havde 3 døtre, Else, 
Ruth og Inga. De to førstnævnte inviterede gerne et par unge men
nesker hjem, når forældrene var kørt; Prahl havde Fordbil. Vi 
havde det vældigt hyggeligt, der blev serveret smørrebrød, øl og 
kaffe. Grammofonen blev sat i gang, og vi dansede. En god radio 
havde købmanden, og den havde vi stor fornøjelse af; en aften 
hørte vi transmission fra en boksekamp om europamesterskabet 
mellem danskeren Knud Larsen og en italiener, danskeren vandt. 
Elses forlovede og senere ægtemand hed Knud Larsen, så hun 
mente, vi burde fejre det med at drikke en flaske vin. Den mind
ste af pigerne, Inga, drak ikke vin, så hun brokkede sig over, at vi 
drak hendes fars vin, men hun lovede ikke at fortælle det. Vi 
havde det hyggeligt, og det hele gik pænt og anstændigt til. Prahl 
må alligevel have fattet mistanke om, at der foregik noget, når 
pigerne var alene hjemme. En dag jeg var inde i butikken, spurgte 
han mig, om jeg var en af dem, der besøgte hans piger, når de var 
alene hjemme. Jeg var klar over, at han vidste besked, så jeg ind
rømmede, og han blev ikke gal men sagde, at han tænkte det nok.
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Prahl var god nok. Når vi nytårsaften var ovre og beære familien 
med lidt »skyderi«, blev vi inviteret ind på æbleskiver og punch. 
Det blev vi også andre steder, bl.a. hos fru Tångberg.

Nytårsaften var nu noget for sig selv i Raadvad. Det var almin
deligt, at man besøgte hinanden. Som regel havde man en flaske 
vin eller nogle øller med, når man kom for at ønske »Godt nyt år«. 
Det var også almindeligt, at man havde klædt sig ud og havde 
maske på. Det gav anledning til megen moro, og man skulle altid 
spise eller drikke noget, inden man gik videre. Der blev selvfølge
lig også lavet mange tossestreger nytårsaften, men jeg erindrer ikke, 
at vi gjorde vold eller ødelagde noget.

Det gamle iskagehus.
Peter Nielsen, bedst kendt under navnet »Pipermann«, tømrede et 
skur sammen, som han anbragte ved skolehegnet på »Kibenicks 
hjørne«. Herfra solgte han iskager. Isen fremstillede han selv i en 
»maskine«, som blev drevet ved håndkraft. Når fru Nielsen havde 
blandet og, så vidt jeg husker, kogt de forskellige ingredienser, 
blev det hældt ned i maskinen, og så begyndte vi at dreje på hånd
svinget. Det var en anstrengende og langvarig proces. Vi skiftedes 
til at dreje, og når indholdet var blevet stift, fik vi en iskage for 
vor ulejlighed. Nielsen tog en bøtte is og en kasse vafler på sin 
cykel og kørte rundt i Dyrehaven og i skoven og solgte iskager til 
skovgæsterne. En lille is kostede 10 øre, en større 25 øre. Peter 
Nielsen flyttede fra Raadvad, og mælkekusken fra Wesselsminde 
mejeri, Boye Heinemann, overtog iskagehuset. Det blev »moderni
seret«, og varesortimentet kom hovedsagelig til at bestå af choko
lade, mange forskellige slags. Heinemann gav kredit, det var en 
stor fristelse; vi ville gerne smage de forskellige slags, og vi købte 
os fattige i chokolade. Det kunne ikke gå i det lange løb, så vi 
blev enige om at undgå at komme i nærheden af skuret.

En nytårsnat kom nogle unge mennesker hjem til Raadvad. De 
blev enige om at flytte iskagehuset. Om morgenen fandt Heine- 
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mann sin »Butik« stående oppe mellem de nye huse. Frank Jensen 
og Bernhard Frederiksen har senere »tilstået«, at de var med til 
denne nytårsspøg.

I 1931 blev der lavet bageriudsalg i forsamlingsbygningen, og 
»Salen« blev indrettet til lejlighed. Raadvad hotel var genåbnet, 
så nu kunne vi afholde vore fester der. Det fristede os ikke så me
get at gå ind i butikken og købe slik, som det gjorde, når vi »hang« 
henne ved iskagehuset.

Nu var der 2 butikker i Raadvad. Løve Prahl havde jo den 
gamle købmandsforretning i Forsamlingsbygningen, og selv om 
han ikke solgte mælk og brød, var det en konkurrent på andre om
råder, han havde fået, og den største konkurrent var vel nok det 
nyåbnede hotel. Gennem årene havde han leveret mange hundrede 
kasser øl til foreningernes fester i »Salen«. Det var i hans øjne en 
dårlig udvikling, der skete i Raadvad, og det lagde han da heller 
ikke skjul på.

Nogle år senere, efter at Løve Prahl var død, opgav fru Prahl 
da også butikken. Forsamlingsbygningen fra 1882, bygget under 
direktør P. C. Elfstrøms periode, blev nedrevet i 1940.

Raadvad Hotel.
Raadvad Hotel er bygget af tømrermester J. A. Struck fra Nærum. 
Den 27. december 1861 overtog Struck selv forpagtningen, og ho
tellet blev et meget søgt traktørsted. I 1916 blev hotellet lukket 
og indrettedes til bolig for direktør ved Raadvads Fabrikker 
Gustav Brincker. 1923 flyttede ingeniør Eric Pugh ind i det gamle 
»Hotel«. 1929-30 gennemgik bygningen en restaurering, og den 
12. marts 1930 genåbnede Raadvad Hotel med den dygtige restau
ratør Carl Jensen som vært. Efter Carl Jensens død den 24. de
cember 1957 overtog datteren Else Bristol ledelsen af det gamle 
Raadvad Hotel. 1962 ændrede man navnet til Radvad Kro.

Nu havde Raadvad altså hotel igen, og foreningerne benyttede 
det flittigt. Der er afholdt mange fester gennem årene, og der blev 
skabt en særlig Raadvad-atmosfære, når vi var sammen her. Re- 
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sterne af den gamle mentalitet fra ballerne i forsamlingsbygningen 
(Salen) forsvandt, det gik ordentlig og fornøjeligt til. Jensen var 
»streng«, han stillede sig gerne op i lokalerne for at se, om alt nu 
fungerede, som det skulle.

Vælgerforeningen og Hjortekær Brugsforening havde juletræs
fester på hotellet, og der var en masse mennesker til stede. Børnene 
fik chokolade, boller og sodavand, og der var altid professionelle 
nissemænd til at underholde børnene. Når børnenes fest var forbi, 
var der bal for de voksne, og her blev der spist en masse dejligt 
smørrebrød fra fru Jensens køkken.

Ved foreningernes stiftelsesfester og andre store arrangementer 
serveredes middag med diverse vine - der var blevet store forhold 
i det gamle Raadvad.

1932 inviterede Idrætsklubben det norske brydelandshold til en 
match på hotellet. Der var fuldt hus, og vi klarede os pænt.

Vælgerforeningen arrangerede dillettantkomedier hvert år. »Ras- 
mines bryllup«, »Den glade kobbersmed« og alle de andre kome
dier samlede fulde huse.

Der var rigtige tjenere til at servere. Men Else, hotelværtens 
datter, serverede også; hun blev regnet som en af vore egne, hun 
havde gået i Raadvad skole. En aften, vi festede, inklinerede jeg 
for Else, hun så sig omkring: Hvor er far? Han var ikke til at se, 
så vi tog os en vals, men nervøs var hun, og Jensen var sikkert 
også blevet gal, hvis han havde opdaget, at Else på den måde brød 
etiketten.

H. C. Hansen og Ingvar Nørgaard kom meget gerne til Raad
vad; jeg tror, de følte sig godt tilpas hernede.

Jeg vil ikke fordybe mig i enkeltheder om de mange møder og 
fester, jeg har været med til at arrangere eller har deltaget i på 
Raadvad Hotel, men bevare mindet om en skøn periode i forbin
delse hermed.

Børnehjemmet »Bøgely«.
Bøgely ligger mellem »De nye Huse« og Raadvad skovløberhus.
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Det har på en eller anden måde betydet noget for de fleste be
boere i Raadvad gennem tiderne.

Ganske kort vil jeg fortælle Bøgely’s historie.
Lars Frederik Eyermann, født i Sverige 1782, var gørtlermester 

i Raadvad. Han havde 6 børn, den ældste var Johan Adolf Lud
vig, født i Raadvad den 21. december 1811. Han kom i gørtler- 
lære hos faderen og aflagde den 14. august 1841 prøve som mester, 
hvorefter han overtog stillingen efter faderen, der var død 4 må
neder før.

Den 30. oktober samme år giftede Adolf sig med Jessine Louise 
Hansen, datter af førstelærer og kirkesanger i Lyngby Jes Jessen 
Hansen og Pouline Frederikke Tissot. I 1842 byggede han Bøgely. 
I et brev skriver Adolf Eyermann: »Hvad er livet værd uden til
fredshed i sin stilling og uden sine medmenneskers agtelse og kær
lighed«. Adolf Eyermann døde 10. juni 1870, og sønnen Jes Lau
rids overtog gørtlerværkstedet, men havde det kun til 1873, da han 
overlod det til sin bror Valdemar Oskar Eyermann. Han ned
lagde værkstedet i 1899 og flyttede til Lyngby, hvor han byggede 
et nyt værksted og en villa, som fik navnet »Raadvad«.

Bøgely blev indrettet til pensionat af fru Nielsen; jeg kan ikke 
huske hendes fornavn, men hun havde en søn, der hed Arthur, og 
han deltog ivrigt i sangforeningens arbejde i mange, mange år. Fru 
Nielsen blev sagt op i 1912 for at give plads til Frue Sogns Opta- 
geleseshjem, som havde til huse i hovedbygningen på Stampen. 
Weise fra Skodsborg var udnævnt til inspektør på klædefabriken 
på Stampen og skulle bo i hovedbygningen. Fru Nielsen fik en 
afholdsrestauration på Kongevejen 100 ved Frilandsmuseet.

Diakonisse Annestine Nielsen (Søster Annestine) var forstander
inde på Bøgely til 1923. Skolebespisningen fra Raadvad gamle 
skole foregik her indtil 1919, da den nye skole blev taget i anven
delse. Børnene fra Raadvad og Stampen samledes i Bøgely til søn
dagsskole under den gamle Raadvaddreng, kordegn Martin S. Ras
mussens ledelse.

1923 blev Bøgely overtaget af Mødrehjælpen, der havde det til 
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1931, hvor »Det Københavnske og Nørrebros Asylselskab« indret
tede det til børnehave; det er i dag under samme ledelse og bliver 
benyttet som udflytterbørnehave.

Tilbage til mine ungdomsår. Bøgely kom til at spille en stor 
rolle for mig. Der var ansat mange piger på Bøgely, og det kunne 
ikke gå upåagtet hen for de unge mænd i Raadvad. De unge piger 
gik tur, når de havde fri, og vi ville gerne i snak med dem. Det 
lykkedes da også ved lejlighed. En aften, jeg havde været en tur

BØGELY 1932
Bygget 1842 af gørtlermester Johan Adolf Ludvig Eyermann. Fra 1899 benyt
tet til forskellige andre formål f.eks. som pensionat, børnehjem, hjem for mød
rehjælpen - og fra 1931 børnehave for Københavns Asylselskab.

på cykel til Hillerød og Helsingør, kom jeg hjem til Raadvad. Der 
stod nogle unge mennesker og sludrede på »Kibenichs hjørne«, bl.a. 
nogle piger fra børnehjemmet, og jeg »blandede« mig. Der var sær
lig en af pigerne, der tiltrak sig min opmærksomhed. Jeg tilbød at
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køre hende hen til Bøgely på min cykel. Det var hun tilsynela
dende ikke meget for, men det endte da med, at hun tog mod det 
»lokkende« tilbud.

Vi fik en aftale om at gå en tur i biografen i Lyngby den næste 
dag. Emma var fra Esbjerg, så hun var lidt skeptisk med at give 
sig af med en »københavner«.

Økonomaen på Bøgely hed Trine Svendsen. Pigerne imellem 
hed hun aldrig andet end »Trine«. Hun var et rart menneske, må
ske lidt enfoldig. Når frøken Svendsen havde været i København 
for at handle, skulle en af pigerne hente hende ved Springforbi 
station, og en dag, det var Emmas tur, gik jeg med. Det blev ind
ledningen til, at jeg fik min gang på Bøgely. Jeg blev inviteret på 
aftenkaffe i dagligstuen, og frøken Svendsen gjorde stads af mig, 
det var en helt ny fornemmelse. En dag blev jeg inviteret på 
middag; der blev serveret stegte rødspætter, og frøken Svendsen 
nødede mig til at spise 2 hele, tænk hvilken frådseri, det havde 
jeg aldrig prøvet før. Pigerne kaldte mig »Trines svigersøn«, men 
det var da i al gemytlighed. Det var morsomt med alle de mange 
børn klædt i røde overtræksdragter; de troede, jeg hørte med til 
personalet. Der var nok at se til på Bøgely. Emma var i køkkenet, 
jeg hjalp hende med at smøre mad, der skulle mange rundtenom
mer til. På andre områder gjorde jeg mig nyttig, fx. med at repa
rere vaskemaskiner o.l.

Børnehjemmet var lukket i vinterhalvåret, så Emma skulle snart 
rejse hjem til Esbjerg. Vi var blevet enige om at ringforlove os og 
tog ind i Lille Kongensgade for at købe ringe. Emma skulle spørge 
sine forældre, om jeg måtte komme og besøge hende til jul. Det var 
svært at tage afsked. Vi skrev flittigt sammen, jeg måtte godt 
komme til jul. Jeg havde ikke været i Esbjerg før og havde aldrig 
set Emmas familie, så det var spændende at se, hvordan det ville 
gå. Fabriken havde kun lukket i juledagene, så jeg måtte bede om 
fri juleaftensdag, hvor jeg begav mig ud på den lange rejse. Jeg 
syntes virkelig, den var lang.
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Emma havde arbejde i en butik i Kongensgade, så hun kunne 
ikke komme og tage imod mig på banegården, men hun havde 
givet sin far og sin bror John et signalement af mig: middelhøj, 
mørk med stiv hat og gamacher, og jeg blev da også hurtigt op
daget. Vi begav os hjem til det lille hus i Carit Etlars Allé, hvor 
Emmas familie plus en del julegæster tog imod. Hvem der var 
hvem, kunne jeg ikke finde ud af, det med at præsentere tog man 
ikke så højtideligt, man sagde bare »go’daw og velkommen«. Jeg 
følte mig lidt trykket, der blev ikke sagt så meget, og en pige stir
rede meget indgående på mig hele tiden; jeg blev senere klar over, 
at det var Emmas 15-årige søster Elly. Julemåltidet bestod af gåse
steg og flæskesteg, det smagte udmærket, men jeg længtes efter at 
komme ned og hente Emma. Måltidet blev overstået, og Johan 
fulgte mig ned i Kongensgade. Gensynsglæden var stor. På vejen 
hjem over broen til Jernevej tog vi vore ringe på. Juleaften 1932 
blev jeg ringforlovet med Emma, der var 17 år, jeg var 23. Den 
første, der opdagede, at vi havde ringe på, var Elly.

Det var min første tur til Esbjerg, men den blev efterfulgt af 
mange i årenes løb. Hver sommer og hver jul var vi faste gæster i 
Carit Etlars Allé, selv under krigen, hvor det var meget besværligt 
at rejse, skulle vi til Esbjerg.

Emmas far var vognmand og solgte bl.a. brændsel. Juleaften 
kørte jeg med ham i byen, han kiggede ind i folks brændselsrum, 
og var det småt med koks, bar han en sæk ind i rummet; ingen 
skulle fryse i julen.

Taarbæk.
Far var hørt op med at arbejde i Lyngbakkerne i Søllerød, han fik 
aldersrente. Doktor Arnold-Larsen, som var vor sygekasselæge, var 
blevet formand for Taarbæk Idrætsforening og tilbød far en tjans 
med at ordne tennisbanerne i Cottageparken. Far tog mod tilbudet, 
så kunne han tjene en extra skilling til at supplere aldersrenten 
med. En dag fortalte mor, at vi skulle flytte til Taarbæk, de hav
de fået en lejlighed på Lorentzensvej 6. Det var en stor overraskel- 
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se, at de ville flytte fra Raadvad, men grunden var vel, at far nu 
havde lettere med at komme til sit arbejde.

Det var mærkeligt, at jeg nu pludselig var blevet Taarbæk’er, 
men jeg var der egentlig kun, når jeg sov. Om morgenen cyklede 
jeg til mit arbejde på fabriken, og om aftenen cyklede jeg atter til 
Raadvad for at deltage i det omfattende foreningsarbejde, foruden 
de 2 ugentlige aftener i ungdomsskolen.

I denne periode blev jeg kasserer i fagforeningen og blev dele
geret på forbundets kongres i København. Det var med nogen be
tænkelighed, jeg modtog hvervet som dirigent, det var ikke så let 
at styre de ikke så få kommunister og syndikalister, der ikke altid 
holdt sig til punkterne på dagsordenen. Mit arbejde i foreningerne 
i Raadvad kom mig til gode, jeg tror, man var tilfreds med mig.

Epilog.
Jeg var blevet forlovet men deltog da stadig i de mange forskel
lige gøremål, som havde optaget mig gennem årene. Hensynet til 
Emma skulle ikke glemmes, men jeg prøvede at få tid til det hele. 
Når vi skulle ud til brydestævner, tog tog min forlovede med, selv 
om jeg ikke tror, at det havde hendes store interesse, men hun lod 
sig da ikke mærke med noget.

Vi var glade for at cykle. Emma havde familie i Solrød og jeg 
i Espergærde, dem besøgte vi flittigt.

I Ungdomsforeningen havde jeg »lært« at gå i teater, nu invi
terede jeg Emma med, og det holdt hun meget af. Men den meste 
af den tid, vi var sammen, gik vi. I Dyrehaven, i skovene, alle de 
steder, jeg gennem mit liv havde lært så godt at kende, som væk
kede minder fra barndommen og de første ungdomsår; dem gen
oplevede jeg nu på en ny måde sammen med den, jeg havde kær.

Emma var praktisk anlagt, hun købte ting og sager til vort 
kommende hjem. Hun var også generøs; hun forærede mig et foto
grafiapparat i fødselsdagsgave; det må siges at være flot, taget i 
betragtning, at hendes månedsløn var 50 kroner.
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Til alle, der har været unge og forelskede, behøver jeg ikke for
klare - livet havde fået en anden betydning.

Brylluppet stod den 24. december 1934 på Esbjerg Rådhus.
Forinden havde vi sørget for lejlighed i »De nye Huse« i num

mer 8, første sal til venstre til venstre - ja, det er rigtigt med de 
to gange venstre. Vi havde fået eget hjem, nu skulle vi forme 
fremtiden sammen i det gamle Raadvad. Et afsnit af livet var slut 
- et nyt skulle begynde.
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BERETNING OM SELSKABETS
VIRKSOMHED 1975/76

Torsdag den 18. december 1975 kl. 10.30 havde selskabets besty
relse indbudt til pressemøde på Sophienholm for at præsentere 
Lyngby-bogen 1974/75: »Sophienholm og familien Aller«. Bogen 
(trykt i 2500 eksemplarer), der er udarbejdet af direktør H. J. 
Lemche efter optegnelse fra direktør Valdemar Aller, har fået en 
meget smuk modtagelse i pressen og er blevet noget af en bestseller, 
også takket været H. J. Lemches glimrende bearbejdelse af det ret 
store stof og redaktionen af billedstoffet. Familien Aller var repræ
senteret ved direktør Svend Aller og frue samt fru Claes Aller.

Bestyrelsen har i årets løb fået forelagt en interessant plan af 
arkæologistuderende stud. mag. Svend Aage Knudsen om udgivel
se af et arkæologisk-forhistorisk atlas, som både skulle omfatte 
Lyngby-Taarbæk og Søllerød kommuner. Bogen tænkes udgivet i 
A-5 format, altså en stor lommebog, i samarbejde med Historisk
topografisk Selskab for Søllerød kommune. Fra Sparekassen for 
Lyngby og Omegns Fond har man til udgivelsen modtaget et til
skud.

Næste år, 1977, fylder Selskabet 50 år, og man har planlagt at 
markere dette bemærkelsesværdige jubilæum ved at udgive en bog 
om Marienborg. Kunsthistorikeren, arkivar Bredo L. Grandjean 
har påtaget sig udarbejdelsen.

Selskabets 49. ordinære generalforsamling fandt sted i Center
salen i Lyngby Storcenter onsdag den 21. april 1976. I henhold til 
en vedtagelse i bestyrelsen holder man nu generalforsamling og 
sommerudflugt hver for sig. På generalforsamlingen i 1975 fik be
styrelsen et stærkt indtryk af, at en sådan reform var ønsket af et 
stort antal medlemmer, der fandt, at det kunne være svært at gen
nemføre begge dele med udbytte på samme aften. Der var mødt 
ca. 100 medlemmer. Efter at direktør H. J. Lemche var valgt til 
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Sommerudflugten 1976. Brede hovedbygning. B. Refn foto.

dirigent aflagde formanden, stadsbibliotekar Aage Børresen, be
retning. Medlemstallet er nu 850. Selv om dette er et stort antal, 
kunne selskabet måske trænge endnu længere ud, ved passende 
agitation, også fra medlemmernes side.

I beretningen nævntes planerne om udgivelsen af ældre Lyngby- 
Taarbæk borgeres erindringer, og udgivelse af beretninger fra be
sættelsestiden.

Selskabet optræder lejlighedsvis som konsulent for medlemmer 
eller andre, der søger oplysninger, såsom tids- og stedfæstelse ved
rørende bestemte malerier eller lignende. Da vi i bestyrelsen også 
har faghistorikere siddende, lykkes det som regel at hjælpe.

I øvrigt samarbejder selskabet naturligvis med Byhistorisk Sam
ling. I perioden 26. februar - 13. marts 1977 deltager Byhistorisk 
Samling i en indsamlingskampagne for fotos og film i Storkøben- 
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havn. Modtagelsesstedet for gamle fotos og film bliver her i kom
munen Byhistorisk Samling, Stadsbiblioteket i Lyngby og afde
lingsbibliotekerne. Der er nedsat en lokalkomite vedrørende ind
samlingen, hvor bl.a. ingeniør M.a.I. Niels G. S. Friderichsen som 
repræsentant for Historisk-topografisk Selskab er medlem. Der vil 
i indsamlingsperioden være forskellige arrangementer, f.eks. vises 
ældre lokale film, og afholdes udstillinger. Desuden vil lokale 
foredragsholdere medvirke. Medlemmerne opfordres til at være 
meget opmærksomme på denne kampagne og betænke Byhistorisk 
Samling med fotos og lignende om enkeltpersoner, begivenheder 
O.S.V., der giver et billede af den svundne tid. Vil man ikke ende
ligt afgive billeder, vil samlingen gerne låne dem til affotografe
ring. Efter at beretningen var godkendt, aflagde kassereren regn
skabet, der balancerede med 86.732,- kr. og sluttede med en kasse-

Sommerudjlugten 1976. Det kinesiske lysthus. B. Refn foto.
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beholdning på 12.513,- kr. De af bestyrelsesmedlemmerne, der 
var på valg, blev alle genvalgt: Museumsinspektør, mag. art. fru 
Inger Mejer Antonsen, fhv. borgmester Paul Fenneberg, ingeniør 
Niels G. S. Friderichsen, befragter H. V. Holsøe og cand. mag. 
Ebba Waaben. Ligeledes blev revisoren, regnskabschef V. Andrea
sen genvalgt.

Direktør P. Lauritsen, selskabets mangeårige kasserer, ønskede 
nu at nedlægge sit hverv. Hr. Lauritsen vil være meget svær at er
statte på kassererposten - der skal nok et helt EDB-anlæg til for

Sommerudflugten 1976. Fra foredragssalen i Brede hovedbygning.
B. Refn foto.

at erstatte ham! Der er god grund til at takke varmt for det store 
og fortjenstfulde arbejde, som hr. Lauritsen har udført gennem de 
mange år med regnskabet, ajourføring af medlemskartoteket, op
krævning af kontingent, udsendelse af Lyngby-bøger m.v.
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Efter generalforsamlingen holdt historikeren cand, phil Poul 
Cohrt et interessant og detaljeret foredrag med lysbilleder om 
»Oldefar i trøjen« - titlen refererede til den tidligere afholdte 
succesrige udstilling i udstillingsfoyeren i Lyngby Storcenter.

Sommerudflugten fandt sted onsdag den 16. april 1976 og gik 
til Nationalmuseet i Brede, hvor hovedbygningen fra 1795 blev 
forevist. Der var afsat to tidspunkter, nemlig kl. 17 eller 18.30, 
hvor medlemmerne kunne møde. Dette viste sig at være en klog 
disposition, da i alt ca. 400 personer mødte frem. Man mødtes i 
foredragssalen på udstillingen »Det daglige brød«, hvor overin
spektør, dr. phil. Holger Rasmussen og ledende konservator Ole 
Alkærsig viste lysbilleder og fortalte om Brede hovedbygnings 
historie og restaurering.

Foruden hovedbygningen havde man lejlighed til at spadsere i 
parken med det kinesiske lysthus og gartnerhuset, under arkitekt 
Kirsten Hagerup Andersen, stud. mag. Jørgen Selmer, arkitekt 
Kjeld Kayser og cand. mag. Ebba Waabens ledelse. Den perfekte 
tilrettelæggelse og den glimrende introduktion gjorde denne som
meraftenudflugt i de dejlige omgivelser til en stor oplevelse for 
alle.

I årets løb har bestyrelsen lidt det tab, at konsulent, cand. polit. 
Vagn Otterstrøm er afgået ved døden. Vagn Otterstrøm havde 
været medlem af bestyrelsen i vort selskab siden 1961. Vagn Otter
strøm havde et enestående lokalkendskab ikke mindst til Frederiks- 
dal-egnen. Mange vil huske hans fremragende foredrag om denne 
egn på Sophienholm i 1972. Vi vil i bestyrelsen mindes Vagn Ot
terstrøm som et meget interesseret og afholdt medlem.

Aage Børresen.
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LYNGBY-BOGEN 1976
UDGIVET AF HISTORISK-TOPOGRAFISK SELSKAI

FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE


