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Forord
av Vigdis Ystad

“Norgeshjelpen” het det i sør. I nord talte man om “Danskehjelpen”. Men
de to ord betyr ett og det samme: De betegner et spontant uttrykk for ubrytelig fellesskap og rommer hentydninger til det spesielle kjærlighetsforhold som gjennom århundredene har eksistert mellom våre to skandinaviske land. For Danmark og Norge er som søsken - med dyp samhørighet bak
alle forskjeller. I mer enn et halvt årtusen har vi hatt felles historie. En rekke
skjebneår er felles: 1380 og 1387 betød innledningen til et langt politisk fellesskap; 1814 var året for oppløsningen av dette fellesskap; krigsårene
1940-45 danner ramme om en annen form for nærhet enn den politiske og
kulturelle. Dette er noen av merkestenene. Løsrivelsen i 1814 førte ikke til
noe skarpt brudd i det kulturelle fellesskap mellom våre to land. Det var
kanskje aldri vært sterkere enn på 1800-tallet, og slo bro over Kattegat og
Skagerrak også i første halvdel av vårt århundre. Følelsen av gjensidig forståelse virket uutryddelig. Dette var situasjonen da begge folk i krigsårene
1940-45 ble stilt ansikt til ansikt med en felles fiende. I første omgang ble
vi kanskje isolert i vår egen avmaktsfølelse. Men det dypt rotfestede søskenforhold snudde snart isolasjonen til forsterket fellesskap. Spontane hjelpeaksjoner fra dansk side uttrykte mer enn ord.
Ved krigens avslutning var det gjennom Norgeshjelpen bygget opp
en stor kapital som dels bestod av penger, dels i et fond av gjensidig kjærlighet. Fondet for dansk-norsk samarbeid ble opprettet for å ta vare på begge
deler. Det ble etablert med to “hjem” som ramme om virksomheten: Lysebu i Norge og Schæffergården i Danmark. De to steder er hver for seg innbegrepet av det nasjonale: Innenfor Lysebus tjærebrune vegger kan de dan-
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ske besøkende oppleve lune “hytteinteriører” preget av norsk farveglede i
tekstilkunst og møbeltradisjon; Schæffergårdens “jaktslott” møter sine norske gjester som et bevis på Danmarks nære forbindelse med kontinentale
kulturstrømninger. Og vi elsker å komme dit: de danske til Norge, de norske til Danmark. Slik bidrar det genuint nasjonale til å forsterke det bilaterale fellesskap.
Styremedlemmer har kommet og gått gjennom de femti år Fondet
har eksistert. Men den daglige virksomhet har vært ledet av et fåtall personer: nemlig Fondets generalsekretærer. De har alle satt sitt avgjørende
merke på fondseiendommene og fondskulturen. Fondets første generalsekretær var den norskfødte Borghild Hammerich. Hun kan ikke ha vært en
helt alminnelig byråkrat og fondsforvalter. Etter en utrolig innsats i arbeidet med Norgeshjelpen under krigsårene, drev hun det bilaterale arbeidet
videre som generalsekretær i Fondet for dansk-norsk samarbeid. Hun har
farvet begge fondseiendommene med et ubrytelig krav til smak og kvalitet.
Det er henne å takke at hvert av “hjemmene” (som hun karakteristisk nok
kalte stedene) så klart gjenspeiler det nasjonale særpreg. Og Borghild Hammerichs kvalitetssans gikk lenger enn til det materielle: Hun gjorde også den
kulturformidling som var Fondets formål til et kvalitetsspørsmål. Borghild
Hammerich drev virksomheten vekselvis fra Norge og Danmark - men bosatte seg i Oslo, ved Lysebu.
Etter Borghild Hammerich overtok i 1979 Aksel og Bente Heltoft
det løpende ansvar for driften av fondseiendommene og Fondets virksomhet. Også de kunne se tilbake på alvorlige krigserfaringer - noe som skapte
resonansbunn for alt deres senere virke. Bente Heltoft var datter av Borghild Hammerich og admiral Carl Hammerich, og derfor halvt norsk. Aksel
Heltoft var dansk - og generalsekretærens faste base ble i deres funksjonsperiode Schæffergården. Ekteparet Heltoft arbeidet ut fra den samme kvalitetssans som Borghild Hammerich. Intet var dem for smått - intet for
stort. Som husfolk og vertskap kjente og styrte de alle detaljer i driften av
“hjemmene”, med utsøkte kvalitetsstandarder i alt fra mat og møbler til
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Lysebus hovedinngang sett fra tunet.
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kunst og ytre miljø. Som generalsekretærer hadde de også de dristige planer og visjoner - hvor kultur i alle former og innenfor alle samfunnsområder opptok dem.
Bente og Aksel Heltofts mangeårige innsats kom til å sette sitt
merke på alt som skjedde i Fondets regi. De hadde en meget demokratisk
men samtidig stolt holdning: når det gjaldt nærheten og samarbeidet mellom våre to land, var bare det beste godt nok. Deres respekt for forskjeller
og egenart var stor - og bidro til å gjøre kjennskapet til nabolandet så spennende for de mange besøkende. I Heltoftenes generalsekretærperiode ble
det skapt en fondskultur som har vist seg meget motstandsdyktig i forhold
til alle de problemer et bilateralt fond av denne type gjerne stilles overfor.
Gjennom skiftende etterkrigsår og alvorlige inflasjonsperioder har Fondet
bestått og alltid vært istand til å drive sin virksomhet i pakt med formålsparagrafen.
I 1992 overtok nordmannen Per Ivar Vaagland stillingen som generalsekretær - han er den tredje i rekken i løpet av de femti år Fondet har eksistert, og har allerede rukket å sette sitt preg på virksomheten. Spekteret av
tiltak og arrangementer har i de seneste år øket merkbart. Igjen er generalsekretærens faste base Norge - men med stadige besøk ved Schæffergården,
der fondssekretær Britt Tillisch ivaretar det daglige arbeid på fondskontoret. Fondssekretariatet samarbeider med to hotelldirektører som har ansvar
for den løpende forretningsmessige drift av fondseiendommene. Deres entusiastiske innsats har også vært avgjørende for at fondet i de seneste år har
bedret sin økonomi og kunnet øke sin virksomhet.
Titusenvis av stipendiater har gjennom årene hatt opphold på hver
av fondseiendommene. Med disse stedene som base har de kommet i nærkontakt med kolleger i nabolandet - eller de har hatt anledning til arkivstudier, skolebesøk, kunstnerisk arbeid - og mye, mye mer. Hvor mange nordmenn og danske som har fått vekket sin kjærlighet til nabolandet gjennom
et stipendium fra Fondet for dansk-norsk samarbeid, har vi ikke tall for.
Men det er mange.
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Schæffergårdens hovedbygning sett fra havesiden.

Det er altså ingen gebrekkelig femtiåring som feirer seg selv i jubileumsåret.
Fondets økonomi er sterkere enn på mange år. Aktivitetsnivået har nådd
nye og ukjente høyder. Målt ut fra interessen for og etterspørselen etter
Fondets arrangementer, virker ikke det dansk-norske fellesskap mindre aktuelt i dag enn for femti år siden. Men det trenger kanskje mer aktiv støtte
enn tidligere. I våre dager knyttes ikke landene sammen i front mot en felles fiende. De vender vel snarere ansiktet i ulike retninger - Danmark mot
syd, Norge vestover. I en slik situasjon er Fondet for dansk-norsk samarbeid viktigere enn noen gang.
I et slikt perspektiv er det mer interessant å se fremover enn bakover. Det er i årene som kommer at Fondet for dansk-norsk samarbeid vil
bli stilt overfor sine største utfordringer. Og da er vi i jubileumsåret glade
over at såvel økonomien som vår dyktige medabeiderstab tillater oss en innsats som vi tror lover godt for fremtiden.
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Udsigt fra Lysebu.
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Erindring om Lysebu
af Benny Andersen

Højt over storbyens sjap og jag
i frostklar ro
tæt på universet
ligger du
vidtskuende Lysebu
Tømret af tillid
funderet på fremtid
bygget af broderhånd
ligger du
vidtfavnende Lysebu
Med lange ganges snørklede stængler
blomstrende op i åbne rum
hvor nordiske venner mødes i lys
ligger du
vidtbringende Lysebu
(1995)
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Norgeshjælpen
- Fondet for Dansk-Norsk
Samarbejdes forhistorie
af Thomas Sehested
Under 2. Verdenskrig var der mangel på mad i Norge, og for at hjælpe
nordmændene gav danskere penge, så der kunne sendes madvarer nordpå.
“Jeg har atter mottat en gavepakke fra deres forening, og min takknemmelighet er meget stor. Deres forsendelser til Norge har vert et symbol på det
kjærlige forhold mellem de skandinaviske folk, og ikke bare jeg og min familie har nytt godt av deres gavmildhet, men (også) mange andre. Det er
blitt et kjent forhold sikkert i hele Norge, hvilket arbeid komiteen har nedlagt. Det er nesten utroligt, at vi kan få slike saker fra Danmark. Alltid vil
jeg være dere evig takknemlig, og vil sende en hjertelig takk.” Afsenderen
var en mand fra Bergen, der i april 1943 sendte et brev til en lille privat organisation i København, som siden 1941 havde stået bag Norgeshjælpen og
sendt madvarer til Norge. Navnet på organisationen var Den Norske Damekomite, som bestod af tre kvinder født i Norge. Som titusinde andre
skrev og takkede bergenseren damerne i Den Norske Damekomite for hjælpen. Alle initiativer fra Danmark, der gik ud på at hjælpe nordmændene,
blev omtalt som Norgeshjælpen i Danmark og som Danskehjelpen i Norge.
Der var stor forskel på forholdene i Danmark og Norge under 2.
Verdenskrig. En af de vigtigere forskelle var, at Norge manglede mad, mens
Danmark eksporterede meget af sin landbrugsproduktion. Den Norske
Damekomite forsøgte at lindre noget af fødevaremangelen ved at indsamle
rationeringsmærker og penge til fordel for Norge, og i løbet af kort tid
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kunne Damekomiteen sende tonsvis af flæsk, smør og melprodukter til
Norge. Efterhånden som forholdet til besættelsesmagten i Danmark blev
mere anstrengt, steg de danske bidrag til hjælpearbejdet, og da regnskabet
for Damekomiteen blev gjort op i 1946, var der sendt mere end 42.000 tons
fødevarer som gave fra Danmark til Norge.
I Norge opnåede Danskehjelpen en fantastisk popularitet, og det er
svært at vurdere betydningen af Norgeshjælpen ved alene at måle i kalorier
og tons. Noget af det vigtigste ved hjælpen var, at nordmændene oplevede
opmuntring fra Danmark. Bevidstheden om, at Norge ikke var glemt, men
tværtimod var genstand for stor interesse og opmærksomhed fra danskerne,
har været et lyspunkt i en ellers trøstesløs krigshverdag.
Efter krigen lykkedes det nordmænd og danskere at videreføre nogle
af tankerne, som havde været baggrunden for indsamlingen og fordelingen
af de danske gaver. Nordmændene følte sig i gæld til danskerne og forærede
bl.a. et danskehjem nær Oslo, og det blev foreslået, at pengene, der var tilovers fra hjælpearbejdet, blev brugt til et fælles dansk-norsk fond. Fondet
skulle arbejde for, at den følelse af fællesskab og samhørighed, som krigen
havde oplivet, både skulle styrkes og dyrkes. Gaven fra nordmændene,
ejendommen Lysebu, blev hjemsted for fondet, og i november 1946 kunne
den danske og norske afdeling af fondet afholde sit første fællesmøde.
Tre år senere købte fondet den danske ejendom Schæffergården.
Derved blev fondets mål om samarbejde og udveksling mellem de to lande
en realitet.

9. april i Danmark og Norge
Både Danmark og Norge blev den 9. april 1940 invaderet af tyske tropper,
og dermed fulgte fem år, som samtiden med sans for sproglig dramatik betegnede som ‘skæbnefællesskabet’. Selvom begge lande var underlagt
samme militære dominans, var der ved første øjekast flere forskelle end lig-
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heder, når man sammenligner de norske med de danske forhold.
Det tog de tyske tropper omtrent to måneder at indtage hele Norge,
og invasionen var, i modsætning til i Danmark, præget af dramatik. En episode den 9. april står som eksempel på, hvordan landet blev forsvaret til
trods for fjendens overmagt. Fæstningen Oscarsborg lå ved Oslofjorden.
Kommandanten havde fået besked om, at en fremmed flåde nærmede sig,
og kl. 04.20 havde de tyske skibe nået indsejlingen. I spidsen sejlede den
store krydser Blücher. Kanonerne på Oscarsborg var forældede, men alligevel lykkedes det i fællesskab med torpedoer at sænke den tyske krydser.
Erobringen af Oslo blev dermed så tilpas forsinket, at kongen, Haakon 7., og
regeringen kunne nå at bringe sig i sikkerhed for siden at flygte til England.
Atlanterhavskysten betød, at Norge havde stor militærstrategisk betydning, og samtidig var norske ressourcer meget vigtige for den tyske rustningsindustri. Den norske geografi medførte imidlertid, at tyskerne måtte
beregne langt flere tropper, end det var nødvendigt ved besættelsen af Danmark. De strategiske overvejelser gjorde, at der ikke var råd til eksperimenter. Det var en af grundene til, at hverdagen for befolkningen i Norge kom
til at forme sig hårdere, end den gjorde det for danskerne. Det viste sig, at
Stortingets vilje til at samarbejde med tyskerne var begrænset, og Reichskommissar Joseph Terboven mente det nødvendigt at stramme grebet om
Norge. Et af de instrumenter, som Terboven med skiftende held benyttede
sig af, var det norske nazistiske parti, Nasjonal Samling, og dets leder, Vidkun Quisling. Nasjonal Samling var spydspidsen i kampagner, der havde til
formål at nazificere Norge. Forsøgene på at gennemtvinge nazismen kendes ikke fra Danmark, og det var også begrænset, hvor stor effekt forsøgene
havde i Norge. I en række tilfælde kom det til konfrontationer mellem
nazisterne og de forskellige institutioner, der blev forsøgt nazificeret. Det
gjaldt fx for universitetet, præstestanden og for domstolene.
Danmarks besættelse var stort set overstået på en dag. Den danske
regering og Christian 10. havde indset, at det var formålsløst at fortsætte
kampen mod den tyske overmagt, og dermed var kampen om Danmark re-
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elt overstået. I løbet af de næste tre år blev Danmark fortsat ledet af den
valgte regering, og Christian 10. forblev krigen igennem Danmarks overhoved. I august 1943 følte et flertal af politikerne, at de ikke længere kunne
acceptere de stigende tyske krav. Regeringen ønskede at fratræde, og ministeriernes departementschefer trådte til som praktisk ledelse af landet. Departementschefstyret fortsatte med at fungere indtil befrielsen i maj 1945.
For tyskerne var fordelen i et samarbejde, at mandskabsbehovet for at få
Danmark til at fungere var lille, samtidig med at man kunne fremvise et
mønsterprotektorat for omverdenen. Senere hen viste det sig desuden, at
Danmark var i stand til at forsyne Tyskland med store mængder landbrugsvarer. I 1943 var antallet af sabotageaktioner steget, og samme år,
særlig efter august måned, slog besættelsesmagten ind på en mere voldelig
kurs. På trods af at besættelsen i Danmark satte sit stærke præg på hverdagen med rationering, censur og mørklægning, fortsatte samfundsmaskineriet i det store og hele kun lidet anfægtet af okkupationsmagten.

De norske tilstande
I de første par år af besættelsen i Danmark blev de norske tilstande brugt
som skræmmebillede. Forsvarerne af samarbejdspolitikken i Danmark
kunne henvise til, at forhandlinger med tyskerne betød, at man undgik norske tilstande i Danmark. Med norske tilstande forstod man i denne forbindelse de vilkårlige domfældelser og arrestationer, nazificering og i bred forstand de skærpede forhold, som nordmændene havde at slås imod. Når
danske politikere argumenterede for, at deres politik i Danmark havde
været forsvarlig og fornuftig, kunne de altså henvise til, at alternativet var
den langt hårdere besættelsespolitik, som blev ført i Norge.
Til at begynde med var der enighed om det uønskede i, at Danmark
fik norske tilstande. Det gjaldt også i kredse, hvor holdningen var modstandspræget. I slutningen af 1941 og i 1942 skete der imidlertid et skred i,
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hvorledes begrebet blev brugt. Fra at have været et entydigt skræmmebillede blev norske tilstande et symbol på aktiv kamp. Norske tilstande blev
her fortolket anderledes: befolkningen i Norge valgte at gøre modstand til
trods for den åbenlyse overmagt. Dermed blev norske tilstande måske romantiseret, men fortalerne var klar over, at der var en pris forbundet med
norske tilstande, men altså en omkostning, som man var parat til at betale.
Diskussionerne om de norske tilstande kom dermed til at afspejle den politiske situation i Danmark. Til at begynde med som argument for forhandlingspolitikken, men efterhånden og især efter forhandlingspolitikkens
sammenbrud blev norske tilstande en metafor for oprør og modstand.
I Danmark blev begivenhederne i Norge fulgt meget nøje. Der var
en stærk følelse af historisk og kulturel samhørighed, som blev besunget og
dyrket. Når Norge og nordmænd blev omtalt, var det næsten altid som
“broderland” og “broderfolk”. Samtidig repræsenterede Norge et eksempel på, hvordan besættelsen i Danmark kunne have formet sig. Norge
kunne vise, hvad danskerne kunne vente sig, når Det Tredje Rige havde sejret. Aviser og tidsskrifter i Danmark bragte en del artikler, der handlede om
Norge, og fra begyndelsen var tendensen kritisk i beskrivelserne af, hvordan
tingene så ud til at forme sig. Efter en del artikler i den danske presse i september 1940 om, hvorledes Nasjonal Samling var blevet hjulpet til magten
af tyskerne, blev det for meget for besættelsesmagten. I oktober 1940 blev
censuren skærpet over for den danske presse. Hermed var al omtale af
Norge i de danske medier underlagt skrappe forholdsregler, hvilket blandt
andet betød, at der ikke måtte bringes rapporter fra de ellers velunderrettede svenske dagblade eller fra korrespondenter i Stockholm.
Efter skærpelsen af pressecensuren i oktober 1940 var det mere eller mindre tilfældigt, hvor meget man i Danmark vidste om de norske forhold. Når begrebet norske tilstande alligevel blev meget benyttet, var det således ikke så meget en henvisning til de herskende tilstande, som det blev
et billede, der kunne bruges til at formulere en politisk stillingtagen til situationen i Danmark. Med andre ord kom begrebet norske tilstande til at
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henvise til, hvorledes man mente, at den danske politiske situation skulle
håndteres.
Pressens begrænsede udtryksmuligheder gjorde bl.a., at der opstod
et behov for at kunne markere synspunkter på en anden måde end gennem
de kontrollerede medier. Dette overtryk virkede særlig stærkt og påtrængende, fordi det handlede om så følelsesladede emner som nationalitet og
nationens eksistens. I Norge og Danmark blev kongens rolle som faderskikkelse fx stærkt betonet. I Norge blev kongemærket H7 ensbetydende
med modstanden mod tyskerne og håbet om kongens snarlige hjemkomst
fra sit engelske eksil. I Danmark blev Christian 10.s rideture symbol på
dansk værdighed og national selvfølelse.

Norge som symbol
Udenrigsminister Erik Scavenius underskrev 25. november 1941 Antikominternpagten i Berlin. Danmark tiltrådte dermed aftalen om internationalt samarbejde mod kommunismen. Samme dag demonstrerede danske
studenter mod underskrivelsen. Det var dermed den første demonstration,
der var rettet mod den danske regering og politikken over for tyskerne. Ved
totiden om eftermiddagen var studenterne samlet på Amalienborg slotsplads. De havde medbragt norske flag, og den norske nationalsang “Ja, vi
elsker dette landet” blev sunget. Studenterne oplæste deres budskab til
kongen: “Deres Majestæt skal vide, at vi hellere vil dele kår med det norske
folk end uden modstand lade Danmark bruge til formål, der står i dybeste
modstrid med vor vilje til at leve i et frit, folkestyret Danmark”.
Med i demonstrationen var i øvrigt de to litteraturstuderende Bente
Hammerich og Aksel Heltoft, der senere blev endog meget aktive i samarbejdet mellem Danmark og Norge. De var under besættelsen redaktører af
det illegale tidsskrift Folk og Frihed. Tidsskriftet beskæftigede sig en del
med Norge, og i sidste nummer af Folk og Frihed, som udkom 5. decem-
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ber 1945, argumenterede redaktionen for den redaktionelle linje, man
havde ført: “Vi hørte til dem, der i sin tid blev beskyldt for at ‘søge lidelsen’
og ‘tilsigte norske tilstande’. Men man ønsker nu engang ikke sult, nød eller terror hverken over sig selv eller andre. En helt anden ting er det, at man
foretrækker at betale prisen fremfor at indgå kompromis - selv om det skulle
koste de lidelser, som ‘norske tilstande’ betød.” Og videre: “Medens vi hentede den negative inspiration herhjemme i samlingspolitikkens opportunisme og lunkenhed, hentede vi det meste af den positive inspiration fra
Norge, hvor kampen navnlig i begyndelsen var stærkere og mere bevidst. På
et meget tidligt tidspunkt fik vi deroppe lov til at opleve den styrke og fornyelse, som altid opstår, når mange mennesker i fællesskab gør det rigtige
og betaler prisen, selv når den er høj.”
Et andet eksempel på den danske sympati for Norge stammer fra en
landskamp mellem Danmark og Sverige 19. oktober 1941. Efter at den
danske og svenske nationalsang var afsunget, fortsatte publikum spontant
at synge “Ja, vi elsker dette landet”. Man kan diskutere, hvad hyldesten
egentlig indeholdt, men den viser noget om den interesse for de norske forhold, der kontant blev appelleret til af dem, der stod bag arbejdet med Norgeshjælpen.
Danskerne var meget interesserede i de norske forhold, men deres
viden var på grund af de censurlignende forhold tilfældig. Fra 1943 blev det
gradvist tydeligt, at Tyskland ikke ville vinde krigen, og i takt hermed blev
forholdet til tyskerne i Danmark mere anspændt. For mange signalerede
det, at den kurs, nordmændene havde valgt, var rigtig, og den danske forkert. Dermed kom der endnu et motiv til at støtte Norgeshjælpen: dårlig
samvittighed over ikke at have delt den norske lidelse.
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Indsamlingen i Danmark
I tiden omkring besættelsen blev der indsamlet penge til mange forskellige
humanitære formål. En af de mere kendte aktioner var Finlandshjælpen,
som Foreningen Norden og Røde Kors på baggrund af Vinterkrigen 193940 havde taget initiativ til. Mens Finlandshjælpen havde form af en enkeltstående aktion, kunne Norgeshjælpen fortsætte krigen igennem og overleve
freden i 1945. Når det særligt var Norge og Finland, som danskerne valgte
at hjælpe, skyldtes det en udbredt følelse af nordisk fællesskab. Man følte,
at brutale stormagtsinteresser truede fællesskabet, først i Finland og siden i
Norge.
Allerede i efteråret 1940 havde der været indsamlinger til Norge i
Den Norske Forenings regi, men da indsamlingens mål havde været at
sende tøj til Norge, viste det sig efterhånden umuligt at fortsætte arbejdet,
da mangelen på tøj fik myndighederne til at være meget restriktive med at
tillade tøjforsendelser. Men hvis mangelen på tøj fik de danske myndigheder til at være forbeholdne med hensyn til tøj, skulle det vise sig anderledes
enkelt at få lov til afsending af danske fødevarer til Norge.
Det var en af de aktive kvinder i Den Norske Forenings tøjindsamling, der indså, at hvis Norge skulle hjælpes, var det mest nyttige hjælpemiddel danske landbrugsprodukter. Netop fødevarer blev importeret i stor
stil af det norske samfund. Tre kvinder fra Den Norske Forening, Borghild
Hammerich, Petra Sletten og Asbjørg la Cour, gik sammen og skabte Den
Norske Damekomite. Petra Sletten var forretningskvinde, og finanstalentet
kunne hun udnytte som komiteens kasserer. Asbjørg la Cour var gift med
den kendte, nationalt sindede og i besættelsesårene kontroversielle historiker Vilhelm la Cour. Borghild Hammerich var født i Bergen, hvor hun i
1921 blev gift med den danske søofficer kontreadmiral Carl Hammerich.
Fra begyndelsen var han stærkt engageret i Damekomiteens arbejde. Kontreadmiralens embedsbolig, Søkvæsthuset, lå på Christianshavn, og da det
var Borghild Hammerich, der var komiteens dynamo, var det naturligt, at
det var her, Den Norske Damekomite fik adresse.
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De tre norske kvinder tilhørte den bedre del af det københavnske
borgerskab. For Asbjørg la Cour og Borghild Hammerichs vedkommende
var den sociale anseelse en følge af deres ægteskab. Arbejdet med Norge viste hidtil uopdagede egenskaber hos kvinderne, og især Borghild Hammerich var i besiddelse af stort organisationstalent og viljestærk handlekraft.
Desuden var admiralindetitlen meget prestigefyldt, og det blev sammen
med de mange officielle kontakter, der fulgte med, uundværligt for Damekomiteen.

Besværet
Til at begynde med var det nødvendigt at indsamle rationeringsmærker, for
uden dem kunne der ikke indkøbes madvarer. Rationeringsmærkerne kom
bl.a. fra folk, der havde familie i Norge, og som ikke selv havde råd til at
sende pakker til Norge, men oftest stammede rationeringsmærkerne fra familier, som havde dem i overskud, eller som havde sparet for at give dem til
Norgeshjælpen.
Penge var en anden nødvendighed for hjælpearbejdet. Der kom bidrag fra mange forskellige foreninger og privatpersoner. Det blev nødvendigt med et ret stort opsøgende arbejde, da der ikke kunne reklameres i
hverken aviser eller radio, og derfor dannede man en organisation, Norgesfonden, der skulle tage sig af det pengemæssige.
Der var begrænsninger på, hvad man måtte sende ud af Danmark,
både når det drejede sig om eksport, og når det drejede sig om gavepakker.
En af undtagelserne fra reglementet var, at man kunne godtgøre, at man
havde nær familie i udlandet. Hvis det var tilfældet, kunne der månedligt
eller hver 14. dag sendes pakker a 5 kg med forskellige madvarer til fx
Norge. På trods af rationeringer var Danmark i forhold til mange andre
krigsramte lande meget velforsynet, især hvad fødevarer angik. Denne
særlige situation gjorde, at der var firmaer, som havde koncentreret sig om
forsendelse af gavepakker til slægtninge i udlandet.

❧ 22

Pakningen
O. Evensen var et af disse firmaer. I februar1942 sendte man besked ud til
sine kunder: “I de fleste lande i Europa er forholdene ernæringsmæssigt
meget dårlige, og folk her i landet søger derfor, efter evne, at hjælpe
pårørende, der bor i udlandet, ved at sende dem sådanne madvarer, som de
har mest brug for”. O. Evensen blev Damekomiteens indkøbscentral og
speditør.
Firmaets kontakt til mennesker med udførselstilladelser gjorde det
til et oplagt indsamlingssted, noget firmaet da også gjorde opmærksom på:
“Er der nogen, som har anledning til at få flere udførselstilladelser end dem,
de nu søger om, kanske fordi de synes, at de ikke har råd til at betale for
flere, så bør man alligevel søge om udførselstilladelse til alle nære slægtninge, som kan forventes at blive bifaldet. De gavepakker, man ikke selv har
råd til at betale, kan jeg nok finde en udvej for på en eller anden måde. Husk
også at nævne det til bekendte, som ikke har råd til selv at betale”. Den udvej, Evensen hentydede til, gik utvivlsomt om Søkvæsthuset.
Selvom kvinderne i Damekomiteen måske tidligere havde sendt private pakker til familie i Norge, var der en række problemer forbundet med
gavepakkerne, som fagfolk bedre var i stand til at løse. Problemet med at
skaffe emballage af en tilstrækkelig god kvalitet krævede erfaring og papirarbejde, og det blev med tiden stadigt mere vanskeligt at skaffe papirposer,
fedtpapir, blikdåser og æggebakker.
Selve pakningen foregik på forskellige firmaers pakkerier i København alt efter, hvor der var ledig kapacitet. Det skete som regel hos fødevaregrossister som Dansk Andels Ægexport, Beauvais og OTA, der alle havde
den fordel, at pakkerne herfra kunne lastes direkte på togvogne.
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Indholdet
Gavepakkernes indhold varierede naturligt med, hvad der kunne skaffes, og
hvad ministeriernes bestemmelser foreskrev. Det lader til, at der med hensyn til kødvarerne især blev taget hensyn til, om der fx ved pølsefremstilling
blev benyttet kød, der kunne have været brugt fersk. Krigen igennem indeholdt en standardpakke typisk 1,5 kg pølse, 1,5 kg flæsk, 1 kg ost og nogle
bouillonterninger. Ind imellem kunne det også blive til marmelade, kunsthonning og bolcher. Det var især de fede varer og dem med højt sukkerindhold, der var bud efter, og bouillonterningerne kunne så bibringe den
norske kost noget salt og en smule smag. Foruden kortene, hvor der var
påtrykt hilsener fra Danmark, blev der også til de særlige julepakker fremstillet julekort, som grafikeren Guttorm Petersen havde tegnet. Pakkerne
blev derefter pyntet med farvede bånd, og i det hele taget blev der taget
mange hensyn, sådan at hver enkelt pakke kunne adskille sig fra krigens grå
tristhed. Ud over standardpakkerne blev der også sendt pakker, der alene
indeholdt æg. Op til påske blev der holdt liv i traditionerne, og til de store
forsendelser af æg havde O. Evensen som noget særligt kunnet skaffe kulørt
papir, som hvert enkelt æg blev pakket ind i.
Damekomiteen insisterede gentagne gange på, at hjælpen til nordmændene var ment som opmuntring og trøst og ikke som forsorg. Når pakkerne i Norge blev modtaget med så stor begejstring, hvad de mange takkebreve er et vidnesbyrd om, skyldtes det, at modtagerne har følt det som
en personlig gave. Derfor var tonen i mange af takkebrevene også intim,
som om der på forhånd havde eksisteret et venskab mellem modtager og giver. Således fortæller en kvinde fra Bergen om oplevelsen ved at modtage
en pakke fra Damekomiteen: “Jeg undres på, om dere kan fatte, hvad jeg
følte. Undren og først og fremmest taknemmelighet. Så undren igen. Hvem
sender mig denne pakken? Jeg fandt ikke noe svar. Jeg vet ikke om, at jeg
har andre venner i Danmark, som kan tænke så kjærligt på mig. Belønningen dere og de to andre damer får ved alle de taknemmelige tanker og følelser, som strømmer imod dem, har dere i deres egne hjerter”.
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Problemerne med gavepakkerne
Antallet af gavepakker voksede eksplosivt, og det gav anledning til problemer. I 1944 blev der sendt mere end 175.000 gavepakker til Norge, og for
gavepakkerne var reglen for uddeling, at de skulle gives til dem, der var
ramt af krigen, underforstået de familier, hvor et eller flere medlemmer på
en eller anden måde var engageret i modstanden mod den tyske besættelsesmagt. Derfor forekom der mange tilfælde, hvor en modtager var bedre
stedt end familier, der ikke stod på listen over modtagere. “Jeg har selv fornemmelse af, at komiteens arbejde nu er kommet til et punkt, hvor vi måske
skal lægge kursen lidt om”, skrev Borghild Hammerich den 11. januar 1945
i et brev til præsten Dagfinn Hauge, en af de hovedansvarlige norske tillidsmænd. “Jeg er ikke så begejstret over denne pakkeuddeling, som nu drives i større og større stil. Jo større pakkeuddelingen bliver, jo større grund
giver den til misfornøjelse, og som folkehjælp er den ikke praktisk og gennemførlig. Efter min mening er en pakkeuddeling god inden for visse grupper, særlig når de samtidig skal være som en lille hilsen - kollektivt eller lignende, men skal man nå ud i de tusinder af hjem eller sprede hjælpen i de
store samfundslag, der kan der efter min mening lige så godt stå 10 ved siden af den, der får pakke, som lige så godt fortjente den og som ingen får”.
Antallet af klager over tildelingerne voksede, for, som hun skrev: “Det er fru
Hansen, der synes, at fru Petersen ikke skulle få, og det er fru Petersen, der
har fået pølse og ingen ost, medens fru Rasmussen har fået begge dele”.
Ved siden af problemerne med at fordele gaverne var det en dyr
måde at forære mad til Norge på. Udgiften til løn for pakkerne og til distribution i Norge kunne muligvis bruges bedre, på trods af at pakningsprisen
blev holdt nede på 10 øre pr. pakke. Til held for Damekomiteen og for de
norske tillidsmænd, som også oplevede problemer med pakkefordelingen,
var der omkring årsskiftet 1944/45 blevet givet tilsagn fra den danske stat
om meget store summer til hjælpearbejdet. En af betingelserne for bevillingen var, at de danske fødevarer kunne komme hele Norge til gavn. Det var
ensbetydende med, at fødevarerne skulle sendes som del af de store sam-
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lede partier. I 1944 var forholdet mellem gavepakker og engrosforsendelser
således 1:5, mens forholdet i 1945 var ændret, således at der blev sendt 20
gange så mange engrosforsendelser som gavepakker. Sammenligner man til
gengæld i kalorier er forskellen mindre tydelig. Gavepakkerne indeholdt ofte
flere fedtholdige varer end skibsladningerne, hvor det bedre kunne betale sig
at transportere de mindre kalorieholdige melprodukter og grøntsager.
For tillidsmændene og præsten Dagfinn Hauge var omlægningen til
flere engrosforsendelser en god idé. Han understregede problemet med
pakkeuddelingerne i et brev til Borghild Hammerich 20. februar 1945:
“Pakkeuddelingen gir os også megen glede, men det ser ut til at jo mindre
det blir af mat her, og jo mer kjent pakkeutdelingen blir desto større blir
misundelsen. I alle byer har vi haft ubehakeligheter i den anledning, men
ikke så store at de overgår gleden”.

De norske kvinder i Danmark
Den vigtigste motivation for kvinderne var til at begynde med deres norske
herkomst. Borghild Hammerich blev husket for straks efter besættelsen at
have udbrudt: “Hvorfor skal mit folk have det så ondt, når dette folk lever
af mælk og honning?” Danskerne levede ikke af mælk og honning under besættelsen, men sammenlignet med fødevaresituationen i Norge var den
danske mangel på kaffe, te og tobak ubetydelig. Ved siden af ønsket om at
kunne yde sit fædreland hjælp var der imidlertid også andre incitamenter
for initiativtagerne til Norgeshjælpen. For både Borghild Hammerich og
Asbjørg la Cour gjaldt det, at deres sociale anseelse var knyttet til deres ægteskab. Som hustruer til henholdsvis en kontreadmiral og en kendt historiker havde de kontakt til kredse, som misbilligede den danske regerings politik. Det var især blevet tydeligt, efterhånden som Vilhelm la Cours skrifter
blev forbudt, og han selv blev fængslet. For Carl Hammerich var der endnu
et argument, der havde betydning. Som for en del andre i militæret var det
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en skuffelse, at der ikke fra flådens side var blevet kæmpet ved besættelsen
9. april 1940. Da en gruppe af yngre marineofficerer i maj 1940 klagede
over den måde, flådens øverstbefalende, viceadmiral Rechnitzer, havde
håndteret begivenhederne omkring 9. april, var det Carl Hammerich, der
fremførte protesterne.
Der var mange fremtrædende danskere, der på den ene eller anden
måde støttede arbejdet med at hjælpe Norge. Ved siden af at kunne hjælpe
mennesker i nød har det sikkert for nogle af dem, der var tidligst ude, som
fx Kaj Munk og Vilhelm la Cour, betydet en politisk manifestation. Hvis
man var af den overbevisning, at de danske politikere håndterede besættelsessituationen forkert, var det vigtigt at kunne støtte nogle af dem, der
havde valgt en anden og mere militant kurs over for tyskerne.

Norgesfonden
Behovet for hjælp i Norge syntes uudtømmeligt, og i 1942 følte Borghild
Hammerich, at der ikke var tid til at dyrke det opsøgende arbejde pga. bunkerne af korrespondance med firmaer, nordmænd og myndigheder. Derfor
blev den økonomiske og administrative side adskilt. Til formålet oprettede
man Norgesfonden (Hjælpefonden af 1942). Damekomiteen fortsatte med
sit arbejde, mens økonomien skulle dækkes af den nyoprettede fond, der
hovedsagelig fik som opgave at effektivisere indsamlingen og udbrede kendskabet til Norgeshjælpen. Carl Hammerich blev formand for fonden og
Holger Bech, underdirektør i Kjøbenhavn Handelsbank, blev kasserer.
Hvor ideen om en landsindsamling stammer fra er uklart, men på et tidspunkt havde den danske nationalbankdirektør C.V. Bramsnæs opfordret
Carl Hammerich til at starte en indsamling. C.V. Bramsnæs havde ligesom
sin norske kollega Nikolai Rygg været medlem af Foreningen Norden lige
siden oprettelsen i 1919 og var en ivrig fortaler for styrkede forbindelser
mellem de nordiske lande.
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For at kunne opdrive tilstrækkeligt med sponsorer til Norgeshjælpen benyttede Carl Hammerich sit navn og omdømme. Hans fremtoning,
der blev beskrevet som sindig og rolig, har virket som garanti for arbejdets
solide karakter. Det var især Carl Hammerich, som ved siden af kontorarbejdet i Marineministeriet fandt tid til at skrive breve til større firmaer og
organisationer. Bekendtskabskredsen var stor for en kontreadmiral, og de
kontakter, han havde, blev udnyttet. Når brevbunkerne fra Norge var blevet sorteret i Søkvæsthuset, blev nogle takkebreve udvalgt og lagt i en bunke
mærket ‘særligt egnet til rundsending’. Disse særlig virkningsfulde breve
blev derefter sendt til eventuelle velgørere sammen med en personlig opfordring til at støtte den humanitære hjælp.
Carl Hammerich fortsatte trods en kortvarig internering i august
1943 med at være formand for Norgesfonden indtil sin død. Sammen med
datteren, Bente Hammerich, blev han fængslet 5. december 1944 i forbindelse med datterens illegale virksomhed og placeret som bombeskjold på
øverste etage i Gestapohovedkvarteret Shellhuset i København. Han omkom ved bombardementet den 21. marts 1945.
Hvis der var kommet klarhed over, hvor store mængder der efterhånden blev sendt til Norge, var det tvivlsomt, om tyskerne ville acceptere,
at fødevarerne blev fragtet til Norge uden om de almindelige eksportaftaler.
Danmark var, synes man hos besættelsesmagten, i forvejen temmelig påholdende med at lade fødevarerne sende til den sultne tyske befolkning. Hvorfor skulle maden så komme de modstræbende nordmænd til gode? Og
endnu farligere: Tyskerne kunne forlange at få fremlagt lister over, hvem
der modtog hjælpen. Det ville gribe afgørende ind i de principper, som
Damekomiteen havde forsøgt at håndhæve: nemlig at de, der først og fremmest skulle hjælpes, var dem, der på grund af modstand mod tyskerne var
ramt af krigen.
For at undgå at fange tyskernes opmærksomhed blev de tryksager,
som Damekomiteen fik fremstillet, mærket med en opfordring: “Denne
bog og dens indhold bedes venligst ikke omtalt i dagspressen!”.
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Med Norgesfonden lykkedes det at skabe et effektivt indsamlingsapparat, og frem for alt blev det muligt at udvide arbejdet til hele Danmark.
Rundt omkring i landet opstod der lokalkomiteer af Norgesfonden, der
stod for indsamlinger og foredrag om de herskende forhold i Norge. De
mere end 60 lokale afdelinger havde forskellige af samfundets spidser som
formænd. Det var især direktører, konsuler og forretningsfolk, der påtog sig
at hverve interesse for den norske sag. Der var stor forskel på, hvor ivrigt
komiteerne gik til værks, og der var også forskel på, hvor lydhør publikum
var i de forskellige byer. At Damekomiteen var så snævert orienteret om
København, havde bl.a. skabt det problem, at der skød mange forskellige
initiativer op, der alle på den ene eller anden måde handlede om at hjælpe
Norge. Folkene bag Norgesfonden og Damekomiteen frygtede, at for
mange indsamlinger med diffust sigte ville gøre hjælpen mindre effektiv og
muligvis henlede for meget opmærksomhed på mængden af varer, der blev
transporteret til Norge. Efterhånden som de andre initiativer enten ophørte
eller indgik i Norgesfondens arbejde, blev al Norgeshjælp synonym med
Norgesfonden og Damekomiteen.
På trods af at der var geografisk og social uligevægt med hensyn til,
hvor bidragene til Norgeshjælpen kom fra, sørgede Damekomiteen for at
understrege, at den danske indsats havde et meget bredt grundlag. I 1943
var julepakkerne med madvarer til Norge fulgt af et kort med teksten: “Med
denne lille julepakke følger de hjerteligste hilsener fra alle dele af det danske land og fra alle dele af det danske samfund. I håbet om at freden snart
må komme, går vi med mod og fortrøstning ind i det nye år og sender
Norge vore varmeste ønsker om et glædeligt nytår”.
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Skoleindsamlingen
I København ankom der efterhånden sækkevis af post til Damekomiteen.
Det blev på et tidspunkt nødvendigt at få hjælp til at åbne, læse og sortere
posten. Nogle norske studenter og sekretæren Emma Pedersen brugte
mange aftener på at nå til bunds i bunkerne. Nordmændene skrev for at få
tildelt pakker til dem selv eller til bekendte, men hovedparten af brevene fra
Norge handlede om glæde og taknemmelighed over for Damekomiteens arbejde. Norske børn brugte nogle af timerne i skolen til at skrive takkebreve
og sendte i hundredvis af tegninger og rim og remser til Søkvæsthuset. På
Hersleb Skole i Oslo skrev Astri, 2.B. således til Søkvæsthuset:
Kjære dere.
Takk for suppa, den var rigtig god, for den var så søt.
Jeg spiste så meget at jeg orket ikke mat på lenge,
for det blir ikke så god suppe hjemme når vi har så lite sukker.
Børnenes breve viser noget om, hvad der optog dem, også selvom der
måske blev overdrevet en smule. En anden norsk pige skrev:
Mange av de norske gutter og piker
var så tynne som de tynneste spiker
men så kom dere dansker med suppe
og derfor begynner vi så smått og bli tjukke.
I november 1943 begyndte en skoleindsamling i Danmark til fordel for de
norske børn. Ideen til skoleindsamlingen kom fra Gunnar Helweg-Larsen.
Han var kendt som skarp skribent i Kristeligt Dagblads spalter, hvor han
indtil januar 1942 var chefredaktør. Grunden til hans afgang var bl.a. en artikel, han havde forfattet om Norge, der medførte, at avisen blev underlagt
forcensur. I Norge blev mange skolebørn efterhånden bespist med varer fra
Danmark, og Gunnar Helweg-Larsen, der allerede var aktiv i Norgesfon-
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den, fandt på at engagere de danske kammerater. Han havde fået opbakning fra konsulenter i Undervisningsministeriet til projektet, og i Gutenberghus stillede direktøren et kontor til hans rådighed, hvorfra skoleindsamlingerne blev organiseret. Skoleindsamlingen foregik ved, at der blev
holdt foredrag rundt omkring i hele landet, og lærere og skoleinspektører
blev opfordret til selv at fortsætte med nye initiativer og indsamlinger. Skolerne var begejstrede for initiativet, og mange steder blev der indført en
ugentlig Norgestime eller en månedlig Norgesdag. Indsatsen i skolerne betød, at meddelelserne om situationen i Norge kunne spredes gennem børnene og dermed nå længere omkring, end det ellers ville have været muligt.
Når børnene havde startet en indsamling til Norgesfonden, fik de tilsendt
hæftet ’En takk fra norske barn’, der indeholdt tegninger og breve fra deres
norske kammerater.
Et andet initiativ, som Gunnar Helweg-Larsen var engageret i, blev
kaldt fadderskabsindsamlingen. Det var målet især at inddrage forældre til
at tegne kontrakt på en art fadderskaber til norske børn. Det fungerede på
den måde, at man for 3 kr om måneden fik et lille mærkat, der viste, at man
nu havde sørget for et norsk barns bespisning i en hel måned. Mærkatet
blev herefter klæbet ind i et samlehæfte med plads til tolv mærkater. En
dagsration for et barn var udregnet til at koste 10 øre.
Nogenlunde på samme tid blev der fra forskellige lokalkomiteer opfordret til en anden form for fadderskaber. Målet var at hjælpe det stigende
antal norske fanger, der opholdt sig i tysk fangenskab, med fødevarepakker.
Røde Kors stod for afsendelsen, og prisen var mellem 13 og 20 kr. om
måneden.
Pengemæssigt var det det opsøgende arbejde og kontakten til organisationer, virksomheder og enkeltpersoner, der var det mest givtige. Fra
privatpersoner indsamlede Norgesfonden i alt lidt over 13 millioner kr.
Heraf kom næsten 9,5 millioner kr. fra det opsøgende arbejde. Resten, omkring 3,5 millioner kr., kom fra skole- og fadderskabsindsamlingerne.
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Hjælpen fra staten
I månederne fra januar 1945 til befrielsen i maj blev der i Danmark indgået
aftaler mellem forhenværende statsminister Vilhelm Buhl og departementschef i Socialministeriet H.H. Koch om, at staten skulle hjælpe Norge
med fødevarer. Der var allerede i 1944 blevet ydet forskellige pengebidrag
og garantier fra statens side til Damekomiteens arbejde. I alt bidrog staten
med ca. 30 millioner kr. De indledende forhandlinger mellem Damekomiteen og administrationen blev ført i januar 1945 med direktør Nils Svenningsen fra det danske udenrigsministerium som statens repræsentant. Fødevarerne var en gave fra den danske stat, men varerne skulle sælges billigt
og indgå i det almindelige rationeringssystem i Norge. Derved håbede man,
at varerne kom så mange nordmænd til gode som muligt. Pengene fra salget blev derefter indsat på en spærret konto i den norske nationalbank.

Ålborgkomiteen
De større virksomheder og foreninger havde kontorer i hovedstaden, og det
var naturligvis også her, at forhandlingerne mellem Søkvæsthuset, ministerierne og direktoraterne om udførsel af varer fandt sted. En undtagelse fra
reglen fandtes i Nordjylland.
To norske kvinder, der boede i Ålborg, havde i begyndelsen af krigen bemærket, at der foregik en form for fangetransport gennem byen. Det
var nordmænd, der blev sendt til tyske koncentrationslejre og fængsler, eller havde overstået et Tysklandsophold og var på vej tilbage til Norge. I
Ålborg opholdt fangernes sig ofte en lille uges tid, hvorefter turen gik sydover med tog eller nordpå med skib. Når de to kvinder, Eva Høeg Hagen
og Hjørdis Sverdrup Jensen, var blevet opmærksomme på fangetransporterne, skyldtes det, at fangerne af deres vogtere var blevet sat til at slæbe
madvarer fra et ismejeri hen til skolen, hvor de var interneret. Indehaveren
af ismejeriet var blevet fortørnet over den måde, hvorpå fangerne blev be-

❧ 32

handlet, og stillede sin lejlighed, der lå sammen med ismejeriet, til rådighed, hvis kvinderne kunne hjælpe de norske fanger.
Ved hjælp af cigaretter, kaffe og brændevin blev vagterne underholdt i ismejeriets køkken, mens fangerne i et andet rum kunne tale med en
landsmand og få mad og tøj. Det var ikke over for alle fangevogtere, at skuespillet var nødvendigt - nogle var helt indforstået med kvindernes arbejde
og forlod selv rummet, indtil seancen var overstået. Med tiden blev kvinderne gode til at gætte sig frem til fangernes sko- og tøjstørrelser. For de
fanger, der kom fra Tyskland, var det meget vigtigt især om vinteren, at de
blev udstyret til at modstå de barske forhold i Norge. De lokale manufakturhandlere og klædefabrikanter var villige til at levere tøj på trods af streng
rationering. Kvinderne samlede penge og rationeringsmærker i Ålborg, og
da kontakten til Damekomiteen var knyttet i 1941, kom der også hjælp fra
København. Det var især rationeringsmærker, der kom fra Søkvæsthuset,
og Ålborg-komiteen kunne så til gengæld sende penge fra deres indsamlinger til København.
Højdepunktet i arbejdet med de norske fanger i Ålborg under krigen var de 4-5 gange i løbet af krigen, da det med list og overtalelse lykkedes at få de hårdest medtagne fanger med sig i nogle timer, så de kunne få
mad og blive vasket.
I slutningen af 1942 blev transportruten til og fra Norge ændret.
Det betød, at fangetransporterne i stedet anløb Århus. Derefter overgik arbejdet til kvinder bosat i Århus, mens Ålborggruppen fortsatte med at være
leverandør af tøj og madvarer til fangearbejdet.
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Situationen i Norge
De norske tillidsfolk
Det var som regel præster og læger, der blev Danskehjelpens tillidsmænd i
Norge. Dermed kunne man udnytte, at der i sognene, ved lægernes klinikker og på hospitalerne allerede eksisterede en form for organisation, som
Danskehjelpen kunne passes ind i. De norske sognes menighetspleier var
med deres diakonisser og hjælpere velegnet til at forestå uddelingen af madvarer, og samtidig var kirkernes og menighedshusenes kældre og lofter oplagte lagerlokaler for madvarerne fra Danmark. Lægernes rolle i Danskehjelpen var naturligt nok at tage vare på fordelingen af madvarerne til syge
og gamle. Ved siden af, at præster og læger i kraft af deres erhverv havde
kontakt til mange dele af det norske samfund, kunne deres faglige autoritet
fungere som garant for, at Danskehjelpen var upartisk.
Præsternes forhold til det nazistiske styre var særlig belastet på
grund af nazificeringspolitikken, men deres arbejde med Danskehjelpen
blev ikke påvirket ret meget af striden. Det kan bl.a. skyldes, at Dagfinn
Hauge, der fungerede som hovedtillidsmand, ved en misforståelse af tyskerne blev opfattet som samarbejdsvillig og imødekommende. Det skete,
da Borghild Hammerich og Dagfinn Hauge i foråret 1944 sad i et langt forhør hos Gestapo i Oslo. Gestapo ville have navnene på pakkemodtagere udleveret. Hauge skulle nå en begravelse, men ville ikke efterlade Borghild
Hammerich alene, så han foreslog, at de tyske krav blev taget med til
København til nærmere overvejelse. Vel tilbage i København, mente han,
kunne der lettere formuleres en passende afvisning. Borghild Hammerich
misforstod situationen og troede, at Dagfinn Hauge indgik på kravene, og
for øjnene af de forvirrede tyskere blev Dagfinn Hauge bedt om at passe sig
selv og sine egne sager. Gestapo frafaldt senere kravet om indsigt i modtagerlisterne, men episoden kom Dagfinn Hauge og Danskehjelpen til nytte i
det videre arbejde.
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Det var præsternes opgave at få fordelt madvarerne efter de principper, der var blevet fastsat i Damekomiteen. Højeste prioritet havde den
såkaldte A-hjælp, der ifølge en fortrolig anvisning fra 3. august 1943 skulle
gives til: “...de mennesker der er rammet av krigen og de politiske forfølgelser, de mennesker der enten sitter i fengsel eller har sine pårørende i
fengsel i utlandet, har mistet sin stilling, sin formue og sitt hjem, er syke,
nedbrudt eller på annen måte slått ut av krigen”. Med direktivet var der givet en rettesnor for, hvordan tillidsmændene kunne afgøre, hvem der burde
have, og hvem der ikke burde. En menighetspleier fra en kirke i Oslo skrev
efter krigen, at “...naturligvis har vi ret ofte måtte optræde konduitemessig.
Vi forsto våre venner i Danmark slik. Vi har hele tiden støttet hjemmestyrkene med matvarer, ikke mindst pålæg og flesk. Likeledes har vi så ofte det
var anledning til det sendt forsyninger til fangene på Grini og andre steder”.

Skolesuppen
En af de største succeser for Norgeshjælpen blev bespisningen af norske
skolebørn. Ideen var opstået blandt norske tillidsmænd i marts 1943, da
man var bekymret for børnenes helbredstilstand, som siden krigens begyndelse var blevet forværret. Ved at uddele suppe til børnene i skoletiden
kunne man hjælpe de børnerige og økonomisk mest belastede familier. Allerede et halvt år efter, at initiativet var begyndt, fik mere end 46.000 norske børn dagligt varm suppe fra Danskehjelpens suppestasjoner, og alene i
Oslo blev 15.000 elever bespist fra i alt 38 suppestasjoner. Da suppeaktionen var på sit allerhøjeste fik 70-80.000 børn hver dag en portion suppe.
Suppespisningen blev et dagligt samlingspunkt for eleverne, hvis klasselokaler var blevet beslaglagt til brug for de tyske soldater. Der var skabt
læsesteder rundt omkring i Oslo, og klasserne kunne risikere at skulle flytte
lokale mange gange i løbet af en dag. Havresuppen og senere betasuppen,
en slags ærtesuppe, blev uddelt i halv- og kvartliters portioner i børnenes
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aluminiumsbægre. Suppekopperne, som hang bag på skoletaskerne, var et
meget almindeligt syn i de større byer i Norge under krigen, for selvom det
var i Oslo, at Danskesuppen fik det største omfang, bredte bespisningerne
sig efterhånden til næsten alle norske byer. Danskesuppen var ikke det, der
kostede Damekomiteen flest penge, da det især var relativt billige gryn, tørmælk og sukker, der kom i gryderne. Omkostningerne til brændsel og transport i Norge blev som regel betalt af kirkerne selv, ligesom det oftest var frivillige, der arbejdede med at koge suppen. Dagfinn Hauge sammenlignede
gavepakkerne med skolesuppen og konkluderede i et brev til Borghild
Hammerich 20. februar 1945: “Det lar sig ikke negte at mest glede har vi
av skolesuppen. Den er lik for alle og gleden er umiddelbar og uforbeholden”. Skolesuppen blev snart Danskehjelpens mest kendte engagement, og
fordelen var naturligvis, som det blev påpeget i et fortroligt notat, at: “På
den måte opnår ... både menighetspleien og komiteen et fullt legalt ansigt
utad til”. Billedet af glade norske skolebørn med varm suppe fra Danmark
blev efterhånden knyttet sammen med den danske indsats i Norge. Som
tidligere omtalt blev suppebespisningerne udnyttet ved skole- og fadderskabsindsamlingerne. Takkebrevene og pjecer, der blev trykt med tegninger
og breve fra norske børn, var med til at skabe et strålende billede af Norgeshjælpen.

Hjælpen til de syge
De syge var en anden gruppe, som på grund af krigen var særlig hårdt stillet. Sammen med en række norske læger blev Dansk Dietthjelp oprettet, og
til brug for arbejdet blev der stillet en mængde varer fra Damekomiteen til
rådighed. Fødevarerne blev givet til syge, der som følge af mangelfuld kost
havde tabt i vægt. Der var i forvejen ret stor opmærksomhed omkring de
syge, blandt andet var man meget optaget af risikoen for spredningen af tuberkulose og andre smitsomme sygdomme. Indsatsen fra Dansk Dietthjelp
blev koncentreret om sygdomme, der direkte var en følge af kosten, ligesom
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man var opmærksom på situationen for de sukkersyge. Et direktiv fra marts
1944 fortæller, at der til undervægtige diabetikere kan tildeles 1 kg flæsk om
måneden, sådan som datidens medicinske viden foreskrev. Også patienter
med mavesår og kroniske tarmforstyrrelser kunne regne med hjælp. Begge
grupper var berettiget til særlige rationer af brød og mel. Antallet af mavetarmsygdomme var steget temmelig voldsomt i løbet af krigen, bl.a. som
følge af de ændrede madforhold, og den skånsomme kost, som det danske
mel kunne levere, var nødvendig for behandlingen af patienterne.

Funktionærhjælp
I 1945 forsøgte Damekomiteen sig med et nyt initiativ. For de arbejdere i
Norge, der havde hårdt fysisk arbejde, var det svært at spise sig til tilstrækkelig megen energi. Det havde man forsøgt at tage højde for i rationeringsordningerne, ved at fx fiskere og skovarbejdere fik ekstra madtildelinger. I
Damekomiteen mente man, at det var nogle af disse udsatte grupper, som
der ville være særlig brug for, når Norge skulle genrejses efter krigen. De erhverv, man ville støtte med madvarer, var nogle af dem, man anså for at
være særlig vigtige for samfundets opretholdelse, men fra norsk side arbejdede man med planer om at udvide hjælpen til alle nordmænd inden for en
række erhverv, der havde en årsindkomst på under 7000 kr. Den første
såkaldte ‘funktionærhjælp’ begyndte den 6. april 1945 med uddelingen af
fødevarepakker til ansatte fra bl.a. postvæsenet og jernbanen. At man netop
havde valgt disse grupper, var sandsynligvis under indtryk af, at netop de
erhverv havde hjulpet Danskehjelpen med at fragte breve og pakker, og således fandt man i Damekomiteen en måde, hvorpå man kunne vise taknemmelighed.
Ved Norges befrielse, kun godt en måned senere, overgik Danskehjelpens gavepakker og fødevarelagre til de norske myndigheder, og funktionærhjælpen blev således det mest ambitiøse engagement, men også det,
der fik kortest varighed.
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Mangel
Mangelen på mad i Norge var det argument, der hyppigst blev brugt for at
få danskere til at bidrage til Norgeshjælpens indsamling. Hvor store dele af
landbrugsproduktionen i Danmark blev eksporteret, var forholdene anderledes i Norge. Mere end halvdelen af de kalorier, der blev fortæret i Norge
før krigen, stammede fra importerede fødevarer. For det vigtige korn var
importen helt oppe på 80% af forbruget. Selvom den norske regering havde
haft held med at opbygge rimelige lagre af fødevarer, var det klart, at der i
tilfælde af krig ville opstå forsyningsvanskeligheder.
Kaffe, mel og sukker var i 1939 blevet rationeret, og i løbet af 1940
blev det nødvendigt også at rationere bl.a. brød, fedt og importerede madvarer. I 1941 blev rationeringen udvidet til desuden at omfatte kød og mælkeprodukter, i 1942 også grøntsager og kartofler, og i 1943 blev fisk inddraget i den norske rationering. Hvilke varer der blev underlagt rationering
og størrelsen på rationerne, var bl.a. bestemt af, hvor mange varer de norske myndigheder kunne gøre sig håb om at modtage.
Det norske forsyningsdepartement, der fastsatte rationeringen, arbejdede på vanskelige betingelser. I hele Europa var der mangel på mad, og
de tyske myndigheder udførte store mængder mad fra Norge. Dertil kom,
at tyske tropper i Norge, der på et tidspunkt talte næsten 400.000 mand,
også skulle brødfødes fra norske lagre. Forsyningsdepartementet var, som
andre dele af den norske administration, blevet ramt af nazificeringspolitikken, og det truede forsøgene på at begrænse udlevering af mad til de tyske soldater, men alligevel lykkedes det at fastholde en levnedmiddelpolitisk kurs, der tilgodeså de indfødte.
Norske og danske embedsmænd havde held til at holde hemmelig
kontakt med hinanden om større udførsler af madvarer fra Danmark end
dem, tyskerne tillod. Tyskland havde interesse i at kunne kontrollere, hvilke
varer der blev indført i Norge bl.a. af hensyn til Værnemagtens tropper i
Norge, men også for evt. at kunne omdirigere fødevarer til det hjemmetyske marked. Tyskerne havde kontrol med, hvilke varer der blev importeret
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til Norge, så alle drøftelser mellem danske og norske embedsmænd om
særbehandling måtte nødvendigvis føres skjult. Allerede tidligt i 1941 var
der ført samtaler mellem repræsentanter for de danske og norske myndigheder. Ifølge Forsyningsdepartementets chef, Nicolai Schei, blev der hvert
halve år afholdt møder i København, hvor tyske, danske og norske forhandlere aftalte de dansk-norske importaftaler. Efter at de officielle forhandlinger var afsluttet, forlod de tyske embedsmænd samtalerne, og
nordmænd og danskere kunne aftale underhåndsleveringer af danske landbrugsprodukter. Man vurderede, at denne skjulte danske eksport havde
bedre chancer for at nå uopdaget frem ved at lade den indgå i den hjælp,
som Damekomiteen havde fået etableret. Overenskomsten mellem danske
og norske embedsmænd var altså en del af baggrunden for, at Norgeshjælpen efterhånden fik mange tilladelser til at udføre varer.

Landbruget og fiskeriet
For at skaffe mere mad i Norge opdyrkede man mere og mere jord. Det dyrkede areal i Norge steg med 15% i løbet af krigen, uden at det dog betød,
at høstudbyttet blev større. Problemet var blandt andet, at importen af frø
og såsæd blev mindre. Den vigtigste årsag til, at den norske fødevareproduktion forblev så lav, var dog vejret. I de første krigsår var vækstbetingelserne elendige, hvilket satte sig spor i de rekordlave høstudbytter. Dertil
kom, at usædvanlig hård vinterfrost ødelagde mange fødevarelagre. Derfor
blev der mangel på korn og grøntsager, men frem for alt medførte det, at
der blev voldsom mangel på dyrefoder. Det fik den konsekvens, at en meget stor del af landbrugets animalske produktion ophørte, efterhånden som
man var nødt til at slagte kvæg, svin, geder og høns. For at gøre ondt værre:
færre dyr i landbruget betød mindre gødning, og mindre gødning medførte
igen lavere høstudbytte. Det var især svine- og hønsebestanden, det gik ud
over ved slagtningerne, og netop svinekød og æg var der udpræget mangel
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på i Norge krigen igennem. Det tog mange år, før den norske husdyrbestand nåede førkrigsniveauet.
For det norske fiskeri var der ligesom i landbruget problemer. Rationeringen på brændstof og den manglende import af garn og tovværk
gjorde fiskernes vilkår svære. Samtidig var tyskerne meget interesserede i de
norske fisk, som i stor stil blev udført til Tyskland. I løbet af krigen lagde tyskerne beslag på nærved 1 million tons norske fisk og fiskeprodukter. 10%
af fisken var rekvireret til troppernes bespisning i Norge, mens resten blev
udført til Tyskland. Som i mange andre tilfælde betød de tyske opkøb, at
priserne på fisk steg, til skade for de norske forbrugere.
For de norske fiskere og bønder betød krigen en økonomisk gevinst.
Det norske landbrug var gennem 1930’erne blevet stærkt gældsat, og før
1940 var det ofte småbønderne eller fiskerne, der var de socialt dårligst stillede, men da krigen var forbi, var det norske landbrug stort set gældfrit.

Land og by
Som i alle krigsramte lande blev forholdet i Norge mellem land og by forskubbet under krigen. Handelen i byerne var begrænset af manglende
tilførsler og rationering, og industrien kunne enten ikke få råvarer og
brændsel til den videre produktion, eller dens produktion var bestemt for
udførsel til Tyskland. Arbejdsløsheden blev stort set afskaffet, men det arbejde, der blev sat i værk, gavnede udelukkende besættelsesmagten. Et af
problemerne var, at de penge, som disse byggeri- og industriarbejder satte
i omløb, ikke kunne bruges til noget, for selvom der var rigeligt med penge,
var der knaphed på varer. Sammen med den begrænsede import betød det,
groft forenklet, at vareproduktionen fandt sted uden for bysamfundene,
nemlig i landbruget og i fiskeriet. Tidligere var fattigdommen udbredt
blandt norske husmænd og småbønder, men nu fik deres arbejde større
værdi, og en af konsekvenserne af den tyske besættelse blev altså en grad af
social udjævning mellem land og by.
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Det viste sig hurtigt, at det var i byområderne, forsyningssituationen var vanskeligst. I Damekomiteen bekymrede man sig da også mindre
om de norske fiskere og bønder end om bybefolkningen, for det var i byerne, man havde sine forretningsmæssige og private forbindelser, og det var
byområderne man beså, når man var på besøg.

Den norske ernæring
Kosten i Norge gennemgik under krigen mange ændringer. Der blev spist
mere brød, flere kartofler og grøntsager og mere fisk, mens forbruget af kød,
æg og mælkeprodukter faldt. Sagt på en anden måde blev der fortæret flere
kulhydrater og spist mindre fedt og færre proteiner, og dermed blev maden
fattigere på kalorier. Det skyldtes rationernes størrelse, men mest hang det
sammen med, at der på trods af rationeringsmærker ikke var varer at få i butikkerne. På landet var det selvsagt nemmere at ‘bytte’ sig til nogle æg eller
en anelse smør, end det var i byerne. Allerede i 1941 blev der fra de norske
fylkeslæger rapporteret om vanskeligheder med hensyn til ernæringen i byerne. For landbefolkningen stod det ganske godt til, og der var ligefrem rapporter om, at der i enkelte landdistrikter var konstateret ernæringsmæssige
fremskridt i forhold til før krigen. Lægerne fremførte klager over, at rationerne var for små. Det var særlig problematisk for hårdtarbejdende, der, når
fedtstofferne manglede i kosten, som tidligere nævnt kunne have svært ved
at indtage tilstrækkeligt med kalorier. I 1941 blev kød- og fiskemangelen tydelig. Selv i fiskebyen Bergen kunne der gå meget lang tid, inden der var
frisk fisk at opdrive.
1942 var et af de alvorligste år i norsk krigshistorie. Med hensyn til
ernæringen er perioden 1942-44 blev betragtet som den mest kritiske. Der
var næsten ingen fedtholdige varer, og mangelen på mælk medførte, sammen med det dårlige mel, en stigning i antallet af fordøjelsessygdomme.
Formalingsgraden på mel var blevet sat væsentligt i vejret, og det gav de
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norske husmødre grå hår i hovedet at skulle bage spiseligt brød af det grå
pulver.
De norske læger fandt ikke mange tilfælde af mangelsygdomme under krigen. Bortset fra få tilfælde af skørbug, som man antog skyldtes C-vitaminmangel, var det andre former for sygdomme, som den dårlige ernæring var medvirkende til, især som omtalt mave-tarmsygdomme. Kombinationen af dårlig hygiejne og ernæring fik også betydning. I 1941 konkluderede norske sundhedsmyndigheder at: “...mangelen på offentlige varme bad
er i mange distrikter en alvorlig hemsko for rensligheten. Fra alle deler av
landet klages det over at de ekstraordinære forhold har fått uheldige virkninger på rensligheten”. De ekstraordinære forhold, som omtales, var bl.a.
mangelen på sæbe og tøj, særlig undertøj. Den dårlige hygiejne og ernæringsforholdene betød, at antallet af dysenteritilfælde og tuberkulosepatienter steg meget voldsomt, og i den sammenhæng medvirkede de soldater
fra Østfronten, der nu var blevet udstationeret i Norge, også til, at der skete
en stigning i antallet af en række sygdomme.
Ifølge de norske læger var de mest almindelige og direkte følger af
den mangelfulde ernæring udpræget træthedsfornemmelse, kraftige vægttab, menstruationsforstyrrelser og konstant sultfornemmelse.
For de norske børn midt i voksealderen var der særlige problemer,
og man var meget opmærksom på børnenes situation. Fra Forsyningsdepartementets side havde man sørget for ekstrarationer til børnene og særlige
tranudleveringer. Senere medvirkede initiativer fra Sverige og Danmark til,
at situationen for børnene blev relativt god. Alligevel satte krigen sig spor i
børnenes udvikling. I 1943 blev det konstateret, at skolebørn i gennemsnit
havde tabt både højde og vægt i forhold til målinger foretaget i 1940.
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Sundheden
Det er vanskeligt at give noget dækkende billede af sundhedstilstanden i
Norge under 2. Verdenskrig. Det har været fremført, at da nordmændene
spiste mindre fedt og flere kulhydrater under krigen, kunne det aflæses i statistikkerne som et fald i antallet af hjerte-karsygdomme. At der blev færre
overvægtige under krigen, er sikkert, men om folkesundheden vandt ved
krigsernæringen, er tvivlsomt. Statistikkerne om sundheden under krigen er
både mangelfulde og tvetydige. Registrering af dødsfald og ulykker er nødvendigvis sværere i krigstid, og samtidig er det en kilde til forvirring, at
navngivnings- og registreringsmetoderne af dødsfald skiftede midt under
krigen.
Kort efter krigens ophør var man dog ikke i tvivl om, at ernæringen
havde haft meget direkte indflydelse på sygdom og dødelighed. I en tale til
Den Norske Lægeforening kort efter krigen sagde Karl Evang, der havde
været medicinaldirektør under besættelsen: “Som vi vet, ble det heldigvis
ikke hungersnød i virkelig forstand, men mangelen på mat, det at folk fikk
for lite å spise, har formodentlig vært en af de viktigste årsakene til den nedsatte motstandskraft mot sykdommer. Man kan derfor med rette sige at folk
indirekte er døde pga. underernæring, fordi de med en bedre kost ville klart
seg mot sykdommer som de nå er bukket under for.” Karl Evangs udtalelser skal ses i lyset af, at de blev sagt som led i en magtkamp i Den Norske
Lægeforening, og under alle omstændigheder er problematikken sat på
spidsen.
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Efter krigen
Befrielsen
Fra de første gavepakker var blevet sendt afsted fra København, voksede
Damekomiteens arbejde stærkt. Særlig efter at den danske stat trådte til i
1944 og 1945, var der tilsyneladende ikke grænser for, hvor mange fødevarer der kunne sendes afsted til Norge. Den begivenhed, der kom til at betyde afslutningen på arbejdet i Søkvæsthuset, var befrielsen.
Det frie Norge kunne efter krigen igen importere de fødevarer, der
var tilgængelige på markedet. I nogen tid var denne frihed mest teoretisk,
for i hele Europa var fødevaresituationen kritisk. For nogle varers vedkommende blev rationeringen først ophævet flere år efter befrielsen, og det danske hjælpearbejde fortsatte da også nogen tid, men nu skete det i fuld åbenhed.
I Norgeshjælpen havde man under krigen bestræbt sig på ikke at tiltrække for megen opmærksomhed. Det var foregået så effektivt, at det først
var efter befrielsen i maj 1945, at den danske befolkning fik omfanget af
Norgeshjælpen at vide. Danske aviser bragte i maj 1945 artikler, der beskrev hjælpen i detaljer; således bragte Berlingske Tidende 14. maj en artikel med overskriften: ’Danmarks Hjælp til Norge har været langt større,
end man anede.’ I artiklen står der videre, at størrelsen af Norgeshjælpen:
“...vil glæde og bevæge enhver dansk. Særlig glæder det de danske i Norge,
som hver time på dagen bliver mødt med en hjertelig hengivenhed og en
varmende venlighed, der ikke kan undgå at virke stærkt. Her er endelig en
baggrund for de dybe følelser af broderskab, der strømmer dem i møde”.
Udsigten til at det varme forhold, der var skabt under krigen, skulle
svækkes efter krigens ophør, bekymrede både danskere og nordmænd. Omtrent samtidigt, og uafhængigt af hinanden, blev der i begge lande taget beslutninger, som havde til formål at forhindre glemsel og ligegyldighed om
de dansk-norske forhold. I Norge havde tillidsmændene i Oslo gennem et
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stykke tid diskuteret, hvordan man kunne takke giverne af Danskehjelpen.
Takken skulle afspejle den norske taknemmelighed og komme alle danskere
til gode, ligesom den skulle bidrage til forståelsen af det intime forhold, der
var skabt. Noget af det første, der havde været drøftet, var et udkast til en
skulptur udført af billedhuggeren Ørnulf Bast. Det var sket allerede før julen 1944 blandt en gruppe fremtrædende tillidsmænd og -kvinder.

Gaverne fra Norge
I april 1945 fik ideerne mere konkret form: gruppen sendte en opfordring
om støtte til dem, der havde modtaget gavepakker fra Danmark. “Vi har
tenkt os et skulpturarbeid av en norsk kunstner”, skrev Innsamlingskomiteen til en Takkegave til Danmark, der var blevet udvidet med flere af de
fremtrædende tillidsmænd, bl.a. nationalbankdirektør Nikolai Rygg.
Deltagerne i Takkegavekomiteen må have haft fornemmelsen af, at
der var stor opbakning bag arbejdet, da gruppen holdt sit første møde i juni
1945, hvor man diskuterede indsamlingens karakter. Referatet fra mødet
fortæller nemlig, at tanken om en folkeindsamling vandt over mere beskedne forslag.
I mellemtiden havde Borghild Hammerich fremført et dansk forslag
til skabelsen af en form for dansk-norsk organisation, og fra det tidspunkt
begyndte trådene i de to landes initiativer at knyttes sammen.
I september drog Nikolai Rygg og Borghild Hammerich til Voksenkollen ved Oslo for at se nærmere på Lysebu, en attraktiv ejendom ejet af
skibsreder A.F.Klaveness. I sin dagbog har Rygg beskrevet, hvordan selskabet fandt den velegnet til et Danskehjem. Klaveness var meget positivt
indstillet over for projektet og villig til videre forhandlinger. Efter at hele
Takkekomiteen i oktober beså Lysebu, blev det besluttet, at pengene fra
indsamlingen skulle bruges til to formål: en skulptur og et Danmarks Hus i
Norge. Rygg fik fuldmagt til at forhandle videre med skibsrederen, og Kla-
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veness accepterede Ryggs tilbud på 200.000 kroner, selvom det i hvert fald
var 1/3 under den reelle værdi. Da indsamlingen til en takkegave til Danmark endte, var der indløbet næsten 750.000 kr.

Lysebu
Det viste sig, at der var behov for meget store ændringer af Lysebu, hvis det
skulle være den folkegave, man ønskede. Da Lysebu stod færdig i efteråret
1947, var der brugt næsten 700.000 kroner. I anledning af at Nikolai Rygg
i 1948 ønskede at udtræde af Lysebustyrelsen, skrev H. H. Koch til ham:
“Jeg skal aldrig glemme vort første besøg en råkold efterårsdag på Lysebu.
På denne baggrund fatter man ikke rigtig den omskabelse, som er sket deroppe, og jeg fremfor nogen ved, hvor vægtig en andel du har haft i tilvejebringelsen af dette enestående sted.”
Lysebu blev indviet i september 1947. Arbejdet med at ombygge
ejendommen til, hvad man opfattede som et passende sted for danskere at
opholde sig, når de var i Norge, fik rosende omtale i alle danske og norske
aviser. Den eneste kritik, der blev fremsat, gik på, at arbejdet med ombygningen havde været for omfattende: “Slik som rommene er innredet, spores i vel stærk grad rikmannsmiljøet, og det vil muligens være en fare for at
enkelte af gjestene vil få vansker med å finne seg helt til rette.” Når der blev
hentydet til enkelte gæsters vedbefindende, hænger det sammen med den
fundats, som Takkefondet havde vedtaget. Lysebu skulle betragtes som en
gave fra folk til folk, og det var vel folkeligheden eller snarere mangelen på
samme, journalisten fra Verdens Gang kritiserede.
Selvom Lysebu blev overdraget den norske afdeling af Fondet for
Dansk-Norsk Samarbejde, manglede man stadig at forære Danmark statuen. Arbejdet med “To søstre” var blevet noget forsinket, men i 1949 var
Ørnulf Basts arbejde færdigt til transport til Danmark. Takkegavekomiteen
manglede blot besked fra stadsingeniøren i København angående placering.
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Det stod klart ved komiteens sidste møde, og den 29. november 1949
kunne en delegation fra Norge afsløre monumentet opsat ved Grønningen
i København. Skulpturen symboliserer forholdet mellem Danmark og
Norge, og på monumentets sokkel er der to relieffer, som gengiver situationen henholdsvis i Norge under krigen og ved indsamlingen i Danmark.

Fondet
Det er usikkert, om tanken om et samarbejdsfond opstod i Danmark først
eller i Norge. I Danmark var tankerne om en fortsættelse af samarbejdet,
som krigen havde affødt, opstået på grund af kontakterne mellem departementscheferne og Borghild Hammerich. Som repræsentant for de danske
politikere havde Vilhelm Buhl i april 1945 godkendt og billiget, at de penge,
der kom ind ved salget af varerne fra staten, blev benyttet til en form for
fond. Bestræbelserne for et dansk-norsk fond havde et vældigt potentiale,
for der var indkommet mere end 16 millioner norske kroner fra salget af fødevarerne fra den danske stat. I Norge var der ligeledes stærke kræfter, som
arbejdede for fondsideen. Det føltes oplagt, at pengene skulle bruges på en
form for uegennyttig virksomhed, der kunne sikre fortsættelsen af fællesskabsfølelsen mellem de to lande. Der var ingen, der var i tvivl om, at pengene skulle bruges til et fælles formål, og at de indefrosne midler altså
kunne frigøres. Det var mere et spørgsmål om at skabe fælles fodslag mellem Norgeshjælpens deltagere og de danske og norske myndigheder.
Hvis der skulle oprettes et fond, måtte det nødvendigvis blive med
både en dansk og en norsk styrelse. Statutterne for Fondet for Dansk-Norsk
Samarbejde blev vedtaget i Norge i september 1945 og godkendt af den
danske konge den 1. marts 1946. I bestemmelserne står der, at fondets
hjemsted er Lysebu, og at fondet består af en dansk og en norsk afdeling
samt et fællesstyre med danske og norske repræsentanter. Halvdelen af pengene fra salget af fødevarerne i Norge blev overført til det danske styre, i alt
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8.191.051 kr. Fondet fornemste opgave skulle på den ene side være at bevare, men også på den anden at udbygge samarbejdet og følelsen af fællesskab mellem de to lande.
Helt i tråd med ånden fra besættelsestiden søgte man at sikre, at så
vidt muligt alle dele af de to lande kunne drage nytte af fondet. For at garantere at fondet repræsenterede hele folket og så brede interesser som muligt, blev der indfældet regler for, hvilke personer der skulle repræsenteres i
styrelsen. Foruden en repræsentant for landets regering skulle også kirken,
arbejderne, skolen, kunsten, videnskaben og erhvervslivet være repræsenteret i fondet. Fondets formål blev: “...at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Norge og Danmark på kulturelle og andre områder”. Denne
noget brede formålsparagraf blev i de første år konkretiseret ved at uddele
stipendier og ophold på Lysebu til folk, der beskæftigede sig med norskdanske forhold. Tanken om, at alle grupper i samfundet skulle kunne drage
nytte af fondet, blev ført videre, og på det første fællesstyremøde 25. november 1946 blev det besluttet at fastsætte et årligt beløb til uddeling i hver
af de seks samfundsgrupper. Pengene til driften af Lysebu og uddelingen af
stipendier skulle dækkes af renteindtægten fra fondskapitalen. Først senere,
da det viste sig, at renterne ikke slog til, blev det nødvendigt at føre hotelog senere kursusvirksomhed.

Schæffergården
For et bilateralt fond var det naturligvis et handicap med kun én ejendom.
Derfor var der tidligt tanker fremme om, at fondet måtte have et sted i Danmark, der kunne komme nordmænd til gode. Der var to problemer. For det
første at finde en passende ejendom og for det andet at finansiere indkøbet.
I 1949 havde H.H. Koch og Borghild Hammerich fundet, hvad de anså for
at kunne blive et passende dansk modstykke til Lysebu. I Gentofte nord for
København henlå Schæffergården i en sørgelig forfatning. Bygningen, der
stammede fra midten af 1700-tallet, havde været ubeboet i mange år. Den
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tilhørte Michaelsen-fondet, som havde været ude af stand til at finde et
praktisk formål med huset, og som bl.a. derfor solgte ejendommen billigt til
Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. En del af pengene til købet var blevet samlet ind i Danmark, og det viste sig nødvendigt med meget omfattende ombygninger, før Schæffergården kunne fungere som norsk stipendiatbolig. Hvor Lysebu var ombygget til at skulle afspejle en særlig norsk
landbokultur, skulle Schæffergården fremvise en tilsvarende enestående
dansk tradition. I indretningen af begge ejendomme blev der stillet meget
store krav til den håndværksmæssige kvalitet. Nærmest som en parallel til
Lysebu kostede ombygningen mere end budgetteret, og som på Lysebu
blev den endelige indvielse udskudt. Først 15. december 1951 stod Schæffergården klar til officiel indvielse, selvom norske stipendiater allerede fra
september havde beboet dele af bygningerne.
Med købet af Schæffergården kom fondet til at se ud, som vi kender det. Siden blev det nødvendigt at intensivere indtjeningen, for efterhånden viste det sig, at renteindtægten ikke stod mål med de udgifter, en
stigende fondsvirksomhed medførte. Formålet for fondet har dog hele tiden
været det samme: øget samarbejde mellem Danmark og Norge.

Perspektiv
Skal man forsøge at vurdere Norgeshjælpens betydning under 2. Verdenskrig, må man se på, hvordan situationen i Danmark og situationen i Norge
adskilte sig fra hinanden. På trods af krisetiderne viste det sig muligt at
hjælpe nordmændene på et af de vigtigste områder, nemlig med fødevarer.
I Danmark vidste man, at der var et stort behov for madvarer i Norge, og
med bidragene kunne man samtidig være med til at lette en stigende følelse
af dårlig samvittighed.
Efterhånden som danskernes forhold til besættelsesmagten blev mere anstrengt, fik Damekomiteen øget popularitet. De penge, som blev givet

❧ 50

Sven Havsteen-Mikkelsen:
Bente og Aksel Heltoft, oliemaleri, 1988-89.

❧ 51

til Norgeshjælpen, var altså også en indirekte protest mod tyskernes fremfærd. Det var ikke noget stærkt signal eller nogen entydig manifestation,
man derved udsendte, men snarere en bred folkelig sympatitilkendegivelse.
De mange bidragydere havde ikke mulighed for at vide, hvor stort et hjælpearbejde de var en del af.
Norgeshjælpen skal altså også ses som udtryk for en udbredt stemning for Norge i Danmark. Efter mere end tre år med politiske kompromiser mellem de danske politikere og besættelsesmagten var Norge blevet et
symbol på enighed på trods af de medløbende quislinger og på trods af den
brutale besættelseshverdag. Uanset om man var for eller imod samarbejdspolitikken i Danmark, var der brug for idealer og symboler i en tid, der
var fuld af usikkerhed, og som ikke bød på mange faste holdepunkter.
Det er svært at anskueliggøre omfanget af hjælpen, men den svarer
fx til, at hver eneste nordmand, spæd som gammel, modtog ca. 10 kg mad
gennem Damekomiteens forsendelser i løbet af 2. Verdenskrig. Fra at være
en lille organisation i 1941 voksede Damekomiteen efterhånden til at blive
storeksportør af danske landbrugsprodukter.
Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde er et barn af Norgeshjælpen.
I mange år var det de samme personer, der havde været aktive i arbejdet
med at hjælpe Norge, som udgjorde rygraden i fondet. Nogle af deltagerne
i arbejdet under besættelsen har beskrevet Norgeshjælpen som et eventyr.
Ingen kunne vide, at hjælpearbejdet skulle få det omfang, det fik, og ingen
kunne vide, at det skulle ende så lykkeligt, som vi nu ved, det gjorde.
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Glimt fra pionerårene
af Mogens Brøndsted

Måske undertegnede tør kalde sig en veteran fra Lysebus pionertid. Jeg var
i 1946 som ung cand.mag. kaldt til Oslo for at tiltræde det nyoprettede lektorat i dansk sprog og litteratur ved universitetet. Det var på initiativ af professoren i nordisk sprogvidenskab Didrik Arup Seip og hans københavnske
kollega Johs. Brøndum-Nielsen. Såden kunne det gå for sig i professorvældets tider, og Seip sørgede endda for husly til mig - der herskede jo knaphed på alt i Norge efter krigen, også på værelser. Seip kendte industrimagnaten Johan H. Andresen, som beboede en stor villa ved Skøyen tæt uden
for byen, og her fik såvel jeg som den svenske universitetslektor gratis logi.
Andresen var gift med en datter af skibsreder Klaveness, og fru Andresen
var nær bekendt af admiralinde Hammerich. Hos dem opstod idéen om at
overdrage Klaveness’ ejendom Lysebu til det nye dansk-norske fond som
opholdssted for fondets danske stipendiater i Norge.
Et betydningsfuldt tiltag - også for mig. Da jeg året efter giftede mig,
gav jeg afkald på Andresens gæsteværelse i forventning om at kunne bytte
mig til en lejlighed i Oslo. Men det glippede, og i min kvide henvendte jeg
mig til fru Hammerich, eftersom jeg på Oslobåden havde læst i en avis om
indvielsen af “Danskehuset”. Jeg fik lov at bo der i september-oktober 1947
og blev den første såkaldte “husfar”, d.v.s. en slags vært ved siden af den
egentlige værtinde, fondets generalsekretær Borghild Hammerich. En husfar skulle hjælpe stipendiaterne til rette og som dansk med kendskab til
Norge være med til at knytte de ønskede kontakter. En både interessant og
krævende opgave.
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Og et års tid senere fik jeg på ny lejlighed til at være husfar, i oktober 1948, med domicil i kavalerfløjen. Jeg deltog i den udflugt, som fru
Hammerich foranstaltede for stipendiaterne til Telemarken for at vise dem
denne særprægede kulturbygd. Dog var jeg så uheldig at blive angrebet af
influenza, så jeg måtte holde sengen i Rauland Fjeldstue og gik glip af besøgene hos digteren Tarjei Vesaas og billedhuggeren Dyre Vaa med optræden af landets bedste felespillere.
Sådan var det nemlig, når fru Hammerich arrangerede: det drejede
sig om at konfrontere Lysebuerne med det ypperste af det kulturelle Norge.
Og ingen undslog sig, hvis hun kaldte. I måneden efter starten kom selve
Sigrid Undset, der ellers var tilbagetrukken og utilnærmelig, og nationalskuespilleren Alfred Maurstad med sin haringfele. Her forstod man
både billedligt og direkte, hvad Ibsen mente med at spille med underspundne strenge. Senere oplevede vi Francis Bulls uforlignelige causerier,
og at høre Per Aabel fortælle og læse op var et show som ingen kunne
glemme. Hvilken kontrast hertil at træffe Arnulf Øverland, der bogstaveligt
og overført kom fra Grotten: den wergelandske digterbolig med en klippedyb resonans. Alene forskellen i sprogtone mellem østlandsk og vestlandsk,
Oslomål og skarrelyd, humor og sarkasme. Musikken selv indfandt sig, da
komponisten Harald Sæverud spillede sin Kjempeviseslåtten, et symbol på
modstandskampen, eller den lille Elegi, som hans datter kaldte “Bedrøveten”. Ikke at forglemme pianisten Robert Riefling, der som fru Hammerichs nye ægtemand blev en supplerende husvært, og som villig øste af sit
rige repertoire.
Hertil kom foredrag af maleren og kunsthistorikeren Håkon Stenstadvold, af litteratur- og idéhistorikeren Paulus Svendsen, af psykologen
Ingjald Nissen og mange andre. Det var pejsestueforedrag, hvor man kom
tæt på de store navne og som dansker nød en udstrakt goodwill, selv om
man stillede lidt tumbede spørgsmål. Bag det hele lå mindet om “danskehjelpen” - som vi alle måtte tage imod tak for, uanset om den enkelte havde
haft nogen del deri.
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Hvem var da de privilegerede tidligste stipendiemodtagere? De
skulle efter fondsbestemmelserne repræsentere forskellige fagområder: videnskab og kunst, kirke og skole, politik og erhvervsliv. Den første var nationaløkonomen P. Nørregaard Rasmussen, der efter sin kandidateksamen
blev tilknyttet Oslo universitet som assistent. Han har i tiårsbogen (’Fondet
for Dansk-Norsk Samarbejde, Årbok 1946-56’) givet en levende skildring
af den spæde start, studie- og samværsmiljøet. Han konkluderer at “Lysebu
allerede er blevet bestemmende for flere stipendiater, bl.a. for specifikation
af fagområder og beskæftigelse.” Han kunne have tilføjet: for valg af livsledsager - idet han blandt de andre traf sin tilkommende, pianisten Karen
Aase Bruun. Som man har sagt, er der på Lysebu både grundlagt og brudt
ægteskaber.
Til de første årgange hørte også maleren Dan Sterup Hansen, der
senere blev medstifter af “Lysebu-Samfundet”, d.v.s. en sammenslutning
af danske tidligere stipendiater, som så en opgave i at formidle faglige kontakter for norske stipendiater i Danmark. Der var endvidere digteren og
Norges-vennen Martin A. Hansen (som også har ydet bidrag til tiårsbogen), teologerne Jørgen Bøgh og Povl Meisner og historikeren Jørgen Barfod - sidstnævnte blev en af mine efterfølgere som husfar.
En særlig rolle spillede den unge forfatter og højskolelærer Erik
Rostbøll, som i Norge fandt bedre gehør for sine idéer om en ny åndelig æra
efter krigskatastrofen. Han fik lov at holde frie forelæsninger ved universitetet og har bevidnet, hvordan han på Lysebu traf “berigende ånder” som
Ingeborg Refling Hagen og landsmanden H.C.Branner. Flere andre danske
skribenter søgte i disse første efterkrigsår inspiration i fjeldlandet til ansatser mod en basal begyndelse fra grunden af; nogle blandt dem har haft station på Lysebu: Michael Tejn, Knud Sønderby og Johan Johansen (sml.
min bog ’Danske i Norge’ 1953). For sådanne symbolsøgere kunne selve
stedets navn lyde forjættende, som en bavne i tidsmørket, på lignende måde
som Lyseklostret ved Fana i Jørgen Bukdahls kulturbetragtninger.
Til de kulturelle arrangementer hørte også gæstebesøg fra Dan-
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mark. Ellen Carstensen Reenberg gav prøver på skuespillerens praksis, og
skuespilkunstens teori blev grundig belyst af teaterkritikeren Frederik Schyberg med en forelæsningsrække i universitetets aula (senere udgivet i bogform). I takketalen på Lysebu betegnede han sit ophold som “halkyoniske
dage” - det antikke udtryk for vindstille og mildt vejr. Der lå mere deri end
vi om bordet dengang kunne ane. Han var ude for stormfulde kriser, og få
år efter tog han sit liv.
Lige så meget som stjernestunderne betød det daglige og aftenlige
samvær mellem de hovedsagelig yngre stipendiater fra forskellige samfundsgrene. En journalist skulle undersøge socialøkonomiske forhold, en
udsending fra Dansk Folkeferie Norges rejseliv, et medlem af Tilskærernes
Fagforbund norske fagforeningsspørgsmål. En kvindelig socialdemokrat
demonstrerede børnesangen om Lille Peter Edderkop, der som bekendt
blev lanceret af Hedtoft på hans Grønlandsrejse. I øvrigt var alle dansk-norske spændinger fra den grønlandske konflikt vejret hen som edderkoppespind.
Et standende diskussionstema udgjorde derimod sprogstriden. Det
blev aktualiseret af en debataften med den nordiske målstræver Sven Clausen i Bøndernes Hus. Desuden kunne man stadig påmindes om emnet ved
en tegning af Blix på en af stuevæggene; den forestillede et voldsomt håndgemæng på Karl Johan i 1917, hvor en tilrejsende russer spørger om revolutionen er nået hertil og får svaret: “Nej, foreløbig slås man om hvordan
den skal staves!” Over for Norges sprogreformer måtte postyret omkring
den danske retskrivningsændring 1948 - som Clausens målstræv havde andel i - forekomme ret overdrevet.
Apropos tilrejsende skete det også at der indtraf ubudne gæster.
Danske turister kom bilende op på jagt efter overnatning eller for at spise
søndagsfrokost. Stedet blev i den første tids presseomtale hårdnakket kaldt
“feriehjem” eller “studenterhus” - i stedet for det studiehjem det rettelig
burde benævnes. Det lod sig også jævnføre med de sidenhen almindelige refugier, hvis ikke betegnelsen lød så klosteragtig.
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Jeg fandt anledning til i oktober 1947 at sende en rapport til Politiken, kaldet “Første Maaned paa Lysebu. Indtryk fra Danmarks Hus i
Norge”, der søgte at forklare hvad stedet var - og ikke var. Heri nævntes også
den nærliggende tanke, som siden er virkeliggjort, om tilsvarende studiehjem for nordmænd i Danmark og for svenske i Norge. Artiklen mundede
naturligt nok ud i en hyldest til idékvinden bag, og det uforglemmelige indtryk af denne viljestærke idealist skal også slutte mine erindringsglimt. Hun
står for øjet i bunad som på Alf Rolfsens maleri, hilsende børnetoget fra altanen på Grand 17. maj. Det er dagen der genlyder af patriotsangen “Sønner af Norge” - herligt skildret i Palle Laurings rejsebog.
Men hvorfor aldrig døtre af Norge? Fra Wergelands søster Camilla
Collett til nutidens Eva Andresen og Borghild Hammerich......
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Improvisation
af Peter Poulsen

Fint brevpapir fra Lysebu; nedkradser
tilfældigheder, ord, som gik i svang.
Ned over fjeldets blomstrende terrasser
mod Oslofjorden svæver du, min sang.
Du får mitt lykkeønske med på vejen
sydover. Er I levende dernede?
Her lyder hovene fra Asgårdsreien.
Skønt det er sommer, er her sjæle rede.
Her blir de gift, i velstand og i vunder,
oliemagnaters døtre, verdensbørn,
her har det ny årtusind sine kunder
– høyt over fjeldet svæver der en ørn.

Fra: ’Yoricks kranium’ (1995)
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Svanedans i
Andedammen
og andre minner fra Schæffergården og omegn
av Mentz Schulerud
For å si det med Borghild Hammerich ved Fondets tiårs-jubileum: “Lysebu
... som en norsk storgård, tung og troldsk... med udsigt over dal og fjeld, og
den hvide Schæffergård i fornem ynde midt i en åben park med vide plæner
og gamle træer, som spejler deres ærverdige kroner i en idyllisk sø”. Denne
sø, en riktig andedam som, uvisst hvorfor, heter “Hollænderdammen”,
men i virkeligheten er en riktig svanedam, må jeg få komme tilbake til.
Jeg hører til de heldige, som har fått nyttige og minnerike studieopphold på Schæffergården; på Lysebu har jeg naturlig nok aldri bodd, men har
fått vanke der og møte dansker, gjort bekjentskaper, fått varige venner. Det
er like siden, jeg som radiomann fikk lage intervjuer med fru Hammerich,
først ved innvielsen av Lysebu, i neste omgang på Schæffergården. De er
begge fortrinlige studiesteder, bare med det aber, at folk med svakt utviklet
karakter, som jeg selv, lett kan bli passivisert av velværet. Velværet i de vakre
lokaler og det gode samvær og ikke minst det gode kjøkken. Skal man bo
der for å skrive og arbeide, som jeg gjorde på Schæffergården, da jeg skrev
København-kapitlet i “Norsk kunstnerliv” (1960) og gjorde forarbeidene til
’Nordmenn i København’ (utkommet 1963), må man gjøre ett av to: enten
stå opp grytidlig og komme i arbeide, eller rømme fra velværet og dra til Det
Kgl. Bibliotek, og nøye seg med en rødspette og remulade inne i byen, f.eks.
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på Wessels Kro i Sværtegade. Der spiller fru Olsen og hennes datter stadig
rollene som madam Juel og Karen Bach for tørste nordmenn. Men blir man
igjen på Jægersborg, er man solgt for resten av dagen. For den danske “frokost” er overdådig, særlig på Schæffergården, og selv den sterkeste karakter
må bevilge seg én “Jubilæum” til alt det gode, om han/hun nøyer seg med
det. Og dermed er arbeidsdagen spolert, selv med en siesta. Så får man tilbringe resten av dagen med å diskutere. Man er jo sammen med andre
nordmenn, og noen av dem kjenner man fra før, og alle er man uenig med,
om ett eller annet eller det meste. Efter fedres skikk. Så man mangler ikke
tidsfordriv, men arbeidet må utstå til neste dag. Om man ikke drar til byen
og går på et av de ypperlige teatre. Danmark er kontinentets spydspiss mot
Ultima Thule, og noe av det mest kontinentale er dette, at dagens hovedmåltid kommer allerede klokken 12, da vi nordmenn er vant til å nøye oss
med vår brødskive belagt med geitost. Vi har ingen ryggrad, ingen karakter
til å motstå de danske kalorier m.m.m. Heller ingen av alle de andre yppigheter. Men vi kan jo vandre i Dyrehaven.
En større digresjon: Forholdet til Danmark, en personlig bekjennelse. Jeg er født riksmålsmann og har derfor ikke hatt noen komplekser ved
å vedstå meg, at mitt skriftsprog er influert av det danske (“dansk-norsk”).
Derimot var vi nok i oppveksten preget av Henrik Wergelands nasjonale
kamp for det norske, mot det danomane (og av hans far Nicolais pamflett
om ’Danmarks politiske forbrydelser mot Norge’). I min tidlige ungdom
ble det aktualisert ved Grønlands-saken. Mitt første besøk i Danmark falt
uheldigvis kort efter den affæren. Jeg var blitt student, syklet fra Lillehammer til Oslo, tok danskebåten til København (kr.10 for dekksplass pluss kr.2
for sykkelen), og tok inn på ungdomsherberget, en husbåt i Holmens Kanal. Der var vi fire mann på rommet, tre danske pluss meg. En av drengene
spurte høflig om, hvor jeg kom fra. Jeg svarte, ikke uten selvfølelse, at jeg
kom fra Norge. Da gikk det et ironisk drag over hans ansikt, og han sa:
“Skal nu det også være en del af Europa?” Det var naturligvis et meget godt
spørsmål, og er det stadig, men dengang ble jeg meget krenket og lukket
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meg inne. Og syklet rundt i Kongens By og på Nordsjælland, besøkte Nordmandsdalen ved Fredensborg og var på Frederiksborg og Hamlets Kronborg. Efter et avsluttende besøk på Glyptoteket hadde jeg fremdeles noen
få kroner igjen før hjemreisen, så jeg bevilget meg en dansk bøff på en restaurant ved H.C.Andersens Boulevard. Det var midt mellom frokost og
middag, og ikke en sjel i lokalet, unntatt én: en noe fyldig dame med dyp
utringning og hvite armer, i en eftersittende sort kjole og med sort cutting,
kom seilende gjennom lokalet, med en cerut mellem sine runde lepper. Jeg
så blygt ned i min tomme tallerken og oppdaget ikke, at hun hadde satt kurs
mot meg, før jeg hadde hennes myke bakdel på mitt fang, mens hun tok cerutten ut og gav meg et smellkyss. Jeg husker det med vellystig gru den dag
i dag, det smakte av portvin og cigar. Så seilte hun videre, mens jeg ropte:
“Kelner!” Ikke en tjener tok notis av intermezzoet, de var vant til henne.
Men bøffen smakte meg ikke.
Alle senere møter med de danske har vært så ubetinget mer amusante, og de fleste har hatt sin base på Schæffergården. Av mine studieopphold der skal jeg prøve å holde meg til den periode i 1958, da jeg hadde permisjon fra mitt arbeide og bodde på Schæffergården i noe lengre tid, for å
arbeide på den store bok om ’Norsk kunstnerliv’, der det selvfølgelig skulle
være et bredt kapitel om norske kunstnere i København. Hvordan resultatet ble av det arbeidet, får andre dømme om; for meg var det iallfall en opplevelsesrik tid. Man traff norske menn og kvinner som vi hjemme bare fikk
møte i forbifarten, nå var her tid og anledning til samtaler. Og det gav alltid rikt utbytte f.eks. å samtale med den fremstående kunsthistoriker og
museumsmann dr. Robert Kloster fra Bergen, eller den originale sosialøkonom og skribent professor Johan Vogt. Vi var godt kjent fra før, og ble bedre
kjent nå. Hans løpebane var usedvanlig: Han begynte som en meget radikal marxist og Mot-Dag-ist, men ble med årene stadig mer liberal; mer enn
noen annen i Norge oppnådde han kontakt med opposisjonelle forfattere i
det kommunistiske Østeuropa og kunne yde dem støtte. Uselvisk stod han
som utgiver for Aksel Sandemoses merkelige tidsskrift ’Årstidene’, som ut-
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kom når det passet dikteren. Ham traff jeg aldri på Schæffergården, men
stundom inne i København, på yndlingskneipen “Det lille Apothek”, hvor
medisinen var hentet fra Ålborg. Det fant vi helt naturlig; Aksel var jo en
norsk jyde fra Mors.
Johan Vogt hadde nylig holdt sosialøkonomiske foredrag i Polen, og
“Information” ville ha et intervju med ham om dette, og samtidig ville bladet gjerne intervjue vår frodige romanforfatter Terje Stigen på Schæffergården. Det kom ut til oss en ung kvinnelig journalist som ikke kjente de
to herrer personlig, og det benyttet de to skøyerfanter seg av. Terje Stigen
presenterte seg som sosialøkonomen, Vogt som romanforfatter, og han la ut
om sine nye litterære planer, som han arbeidet med her på Jægersborg,
mens Stigen utviklet teorier udi sosialøkonomien som visstnok inntil da var
ukjente. Journalisten ante nok uråd, men køpenickiaden ble først avslørt, da
lyrikeren Aslaug Vaa ville slutte seg til selskapet, og ble presentert som Sigrid Undset! En viss likhet var det nok, men fru Undset var jo død for ni år
siden! Johan Vogt gjorde det godt igjen ved galant å invitere damen til middag - og til et mere seriøst intervju.
Ved siden av Stigen og Aslaug Vaa var det flere norske skjønnlitterære forfattere samlet på den tid. Agnar Mykle var både varg i veum og dagens mann efter at hans roman ’Sangen om den røde rubin’ var blitt politianmeldt som utuktig skrift. Han dukket opp og ble der i noen dager
sammen med en ung vakker venninne og en nylakkert Volvo i rubinrødt. Jeg
var med som guide for herskapet på biltur rundt Sjælland. Stigen forteller,
at en dag ved morgenmaten reagerte to norske prester heftig, da de fikk
høre, at Mykle var til stede, de reiste seg resolutt fra taffelet. Likesom Stigen og jeg selv tilhørte Agnar Mykle Arnulf Øverlands utbryterforening
“Forfatterforeningen av 1952”; det samme gjorde merkelig nok Aslaug
Vaa, enda hun skrev på nynorsk, et vakkert nynorsk. “Av prinsipielle grunner”, sa Aslaug, hun ville ha full frihet i sprogutviklingen, ikke statlig dirigering. Her var vår annen poetesse Inger Hagerup uenig, og vi hadde livlige
debatter om dette og meget annet. Men ikke når Tove Ditlevsen kom på be-
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søk, og det gjorde hun ganske ofte. Da var det så meget annet å tale om, og
vi henla gjerne virksomheten til den nærliggende Jægersborg Kro, hvor jeg
satt som en prins Paris på Idafjellet med de tre gudinner, mens Terje Stigen
var Mercurius og bar øl. Meget øl. Så meget at vi en aften efter endt symposium begav oss til breddene av Hollænderdammen for å danse. Dvs., det
var Aslaug Vaa og jeg som skulle danse. Hun var tilsynelatende noe for tung
i sin korpus, men jeg visste hun var lett på foten; vi hadde danset gangar
sammen hjemme hos broren Dyre Vaa i Rauland, hvor han trakterte sin
hardingfele meget fint. Og siden vi nå var ved svanedammen, fant vi ut at
“Svanens død” måtte være det rette. Det er riktignok et soloparti, men vi
tok den som pas de deux, trakk av sko og strømper og satte i gang på dammens bredder, mens Tove, Inger og Terje fremførte Saint-Saëns toner– –
sjelden har de vært fremført i en slik versjon. Men dammens bredder var for
skrå, vi falt i vannet, før svanen hadde trukket sitt siste sukk.
Nå må man ikke få det feilaktige inntrykk, at vi bare drev dank, vi
arbeidet så sannelig også, hver med sitt. Jeg var ofte på farten inn til byen
for å intervjue f.eks. maleren og scenografen Svend Johansen, eller få Kai
Friis Møller eller Ebbe Rode eller Hans Hartvig Seedorf til å fortelle om
Olaf Bull og Wildenvey og Elvestad og Karsten på ferde i København. De
kjæreste minner av den art gjelder nok likevel Agnes Henningsen.
Før krigen var hun knapt nok et navn for oss i Norge, vi visste hun
hadde skrevet romaner og skuespill, og noen skuespill - som ’Elskerinden’
- var blitt oppført, uten den helt store suksess. Selv hadde jeg bare lest romanen ’Polens døtre’, nærmest fordi den inneholdt et kamuflert portrett av
Georg Brandes. Men like efter krigen, og særlig blant de unge skuespillere
på Studioteatret, og i den krets som omgav dem, der ble Agnes Henningsens erindringsromaner lest og dyrket og beundret, og de gikk rundt til låns:
’Let gang på jorden’, ’Letsindighedens Gave’, ’Kærlighedssynder’. .. “Agnes sier og skriver alt,” sa Bokken Lasson. “Koste hva det koste vil. Lever
hun bare den ene usle gangen, vil hun ha sin frihet til å mene og si hva hun
vil.”
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I 1958 bodde fru Henningsen ute i Dyssegårdsvej, ikke langt fra
Schæffergården, og jeg var lykkelig over å få besøke henne ofte. Jeg kom
altså for å be henne fortelle om norske kunstnervenner i København. Og
som hun fortalte! Hun var nå 90 år, men tindrende åndsfrisk, og en forteller av guddommelig nåde. Det var som man ble personlig kjent med både
Herman Bang og Johan Knudsen, Gustav Wied, Drachmann og Soffi, Frits
og Alexandra Thaulow, Bokken Lasson - som jeg kjente personlig fra før.
Den elskelige Agnes Henningsen. Jeg traff henne aldri igjen. Vi
utvekslet noen brev, som jeg er glad for, men 4 år senere døde hun, gammel og mett av dage. Sist jeg besøkte professor Mogens Brøndsted og hans
frue i Odense, var de så vennlige å ta meg med på en rundtur på Fyn, noe
som alltid er en opplevelse for en nordmann. Vi besøkte også Rynkeby
gamle kirke, hvor Agnes Henningsen har fått sitt hvilested ved foreldrenes
side, og nær hennes fødested. Inntil kirkeveggen ligger de tre gravsteder. Og
inne i den senmiddelalderlige kirken toner englene frem på de eldgamle
kalkmalerier, noen blåser i basun, andre spiller på harpe, det er sfærenes
symfoni, det er Nirvanas bulder ....
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Diderich Schæffers
gård
- om Schæffergårdens arkitektur
af Jørgen Sestoft
Schæffergården hører til de landsteder og lystslotte, der fra gammel tid har
dannet en krans fra Øresundskysten til søerne vest for Lyngby. De var aflæggere af hovedstadens økonomiske og kulturelle overskud og drog fordel
af den nordlige omegns gunstige topografi - dens sletter, skove, vandløb,
moser og søer. Selv bidrog de med parker og alléer til et rigt og varieret kulturlandskab af enestående kompleksitet. Sammen med det dyrkede bondeland rummede den nordlige omegn hovedstadsbefolkningens foretrukne
fritidsdomæne, både de folkelige udflugtsmål og forlystelser og det aristokratiske tidsfordriv med jagt og ridning, her lå landets første industrivirksomheder i Mølleåens dal, og her fordybede skønånder sig i naturen og
bragte den til udtryk i ord og billeder.
Også i nutiden slår denne gamle struktur af store, tilbagetrukne
huse i parker langs alléer stærkt igennem som kendemærker i en ellers nivelleret forstadsbebyggelse. Blandt de vigtigste kendemærker er Jægersborg
Allé, der fører fra Charlottenlund Slot mod vest, undervejs med Bernstorff
Slot på sidelinien. Ved Jægersborg parallelforskydes alléen og får retning efter Jægergårdens akse, der egentlig stammer fra det nu forsvundne Jægersborg Slot. Denne vestligste del af alléen hed oprindelig Blæsenborg Allé, i
dag hedder hele strækningen Jægersborg Allé.
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Lokaliteten Jægersborg, der inden opfyldning og afvanding næsten
dannede en halvø omgivet af Springdam, Hollænderdam, Hundesø og Søndersø, nedstammer fra det middelalderlige udflyttersted Jepstorp.1) Dette
navn blev med tiden til Ibstrup, der levede videre i Christian IVs Rosenborglignende lystslot, der blev påbegyndt i 1609. Ved etableringen af det
kongelige jagtrevier, Dyrehaven, omkring 1670 blev Ibstrup udgangspunkt
for jagterne og fik da det mere klangfulde navn Jægersborg. Her opførtes
Jægergården i årene efter 1734 som et firfløjet anlæg af gulkalkede længer.
Arkitekt var hofbygmesteren Laurids de Thurah, som samtidig havde Eremitageslottet på Dyrehavens store slette under opførelse. I ly af slottet og
Jægergården voksede et diminutivt bysamfund op med bl.a. en kro, det nuværende Jægersborg Hotel. Størstedelen af tiden har livet i Jægersborg vel
mest været præget af de kongelige hundes og hestes tilstedeværelse, men
jagtsæsonen bragte gæster til og lagde beslag på alt disponibelt husrum.
Dette var baggrunden for, at tre københavnske håndværksmestre i
1740’erne fæstede en jordlod vest for Ermelundsvej, hvor de lod opføre en
såkaldt kavalerstald, beregnet til udlejning i jagtsæsonen. Bygningen var
trefløjet i én etage og var opført i bindingsværk med teglhængt tag. Håndværksmestrenes projekt kan ikke have svaret til forventningerne. Allerede i
1751 blev det forsøgt at overflytte kroen til deres bygning, men det glippede,
og efter et mislykket forsøg med at anvende den som fabrik blev den i 1755
sat til auktion. Den nye ejer blev hofsnedkermester Diderich Schæffer, der
opførte den statelige hovedbygning, vi nu kender som Schæffergården.2)
Det nye anlæg var trefløjet som det første, men grundmuret med toetagers
hovedfløj og énetages sidefløje. Den ellevefags hovedfløj havde en svagt
fremspringende midtrisalit med gavlkviste til begge sider og valmtag. Facaderne i øvrigt var enkle og upyntede, bortset fra at de tre midterste vinduer
i beletagen havde kurvehanksformede overdækninger. Det fornemme rum
bagved har bevaret det oprindelige loft med sirlig rokokostukkatur.
Det nøjagtige tidspunkt for Schæffergårdens opførelse, såvel som
bygherrens motiver, ligger desværre noget hen i det uvisse. Der er næppe
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tvivl om, at Schæffer som hofsnedkermester var estimeret og havde formue.
Han havde bl.a. leveret snedkerarbejdet til landets fineste rokokopalæ,
nemlig Moltkes Amalienborgpalæ, senere Christian VIIs palæ. Alligevel er
det langtfra sikkert, at han opførte Schæffergården til eget brug. Den vigtigste litterære kilde til Schæffergårdens tidlige historie, forfatteren Knud
Lyne Rahbek, vil vide, at Schæffer øjnede en spekulation med ejendommen: “den da meget bekiændte Snedker Schæffer, som havde bygget den
smagfulde store Gaard paa Jægersborg, i det Haab, at Kongen, da Jægersborgslot blev nedrevet, skulde kiøbe den til Aftræde paa Jagten, og da dette
Haab glippede, var tildeels derved ødelagt.”3)
Sagen var, at Jægersborg Slot ikke blot var gammelt og utidssvarende, men også dårligt vedligeholdt og utilstrækkeligt funderet. Dødsstødet fik det, efter at Frederik V i vinteren 1760-61 måtte tage et ufrivilligt
ophold der på grund af et brækket ben. Slottet blev nedrevet det følgende
år. Hvordan Schæffergårdens færdiggørelse forholder sig til denne begivenhed, kan ikke fastslås, men det er fuldt ud muligt, at slottets skæbne var beseglet i forvejen, og at kongens brækkede ben kun var det sidste, udslagsgivende moment. Vinteropholdet i Jægersborg kan også meget vel have talt
imod yderligere investeringer der.
Schæffergårdens stil er barok i en enkel og ren udgave, men dens arkitektoniske ophavsmand kendes ikke. Opført omkring 1760 er det ikke noget udpræget moderne hus. Samtidig debuterede den nye klassicisme i
Danmark, nemlig i Bernstorff Slot, der blev påbegyndt i 1759 af den franske arkitekt N.-H. Jardin, kun ti minutters gang fra Jægersborg. Ej heller
rummer Schæffergårdens plan så moderne træk som korridorer, der giver
direkte adgang til de enkelte rum. Sådanne træk, der fremmede intimiteten
i livsformerne, var ellers begyndt at vise sig, f.eks. i Frederiksdal Slot fra
1740’erne, formidlet gennem J.-F. Bondels værk ’De la Distribution des
Maisons de Plaisance’ fra 1737.4)
Schæffergårdens plan er til gengæld yderst enkel og regulær: I princippet et trefags gennemgående centralrum i begge etager flankeret på hver

❧ 67

side af tofagsrum opdelt af hovedskillerummet. I et af disse, til venstre for
hovedindgangen, ligger hovedtrappen. Dørene er anbragt enfilade langs facaderne.
Når nu Schæffergården ikke kan udpeges som nogen kendt arkitekts
værk, kan der i det mindste peges på en, bogstaveligt talt, nærliggende inspirationskilde. En, som samtidig synes at tale for hypotesen om, at Schæffer har villet yde kongen et tilbud med en gestus, som han vanskeligt kunne
sige nej til. Det drejer sig om slottet i Jægersborg Allés anden ende, Charlottenlund Slot, som det dengang var. Dets nuværende skikkelse skyldes
om- og tilbygninger fra 1881, men dets oprindelige form fra 1733 efter J.C.
Kriegers projekt havde meget tilfælles med Schæffergården, både i plan og
facader. Ganske vist havde og har Charlottenlund Slot mansardtag til forskel fra Schæffergårdens billigere og mere elegante valmtag. Charlottenlund var et nifags hus med en fagbredde på ni fod, mens Schæffergården har
elleve fag a seks fod. Dermed var Charlottenlund lidt større end Schæffergården, men havde færre vinduesfag. I Charlottenlund var de yderste fag
mod gavlene et-fagsrum, hvor der er to-fagsrum på Schæffergården, men
ellers er planerne næsten identiske.
Hvorom alting er: Schæffers ambitiøse byggeprojekt havde bragt
ham på randen af økonomisk ruin. I 1771 kunne han ikke bestride sine udgifter og måtte lade ejendommen overgå til panthaverne. De forsøgte forgæves at sælge den på auktion, men lejede den så ud til 1781, da den omsider blev solgt.
Det var i de år, da Schæffergården var udlejet, nærmere betegnet i
slutningen af 1770’erne, at den unge Knud Lyne Rahbek blev kilde til
Jægersborgs historie. Han kom på ferieophold hos sin tidligere huslærer,
vejkasserer Lorenz Adzer, der boede til leje i Schæffergårdens vestlige sidefløj. Fra Rahbek stammer stemningsfulde skildringer af det stille og simple
landliv i Jægersborgs stilfulde omgivelser, hvor tiden gik med at fange gedder i Hundesøen, passe høns og føre hus. Også den elegiske nocturne hørte
såvel tiden som stedet til, som Louis Bobé har beskrevet med Rahbek som
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Maskerade på Schæffergården den 18. januar 1767 i anledning af datteren
Christiane Frederikkes Bryllup. Interiøret om det livlige optrin svarer dog ikke
helt til de faktiske forhold, idet Schæffergårdens sale ikke har vinduer over hjørnet. Pennetegning af Peter Cramer. Teksten lyder: “Ursach von der Ersten
Nacht. Ist diese Maskerad erdacht”. Kobberstiksamlingen.
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kilde: “I de maanelyse Høstaftener skabte den tavse, indesluttede Adzer en
egen Stemning ved at spille paa Fløjte eller synge følsomme Sange til Akkompagnement af sit Harpespil”.5) Det, som egnen fra og med dette tidspunkt skulle indfri og indfriede, var en refleksiv dvælen i naturens ophøjede
skønhed. Denne oplevelsesform adskilte sig nok så meget fra jagternes
håndfaste og udadvendte idræt, som var Jægersborgs første raison d’être.
Det er fra kunstnerne, vi kender til livet i landstedernes skønhedsdyrkende miljøer. Fattes deres udsagn, går årene i ét, uden anden historie
end de tidvise, lakoniske indføringer om køb og salg i Tingbogen. Således
er der også stille om Schæffergården i årtier, mens ejernavnene skifter. Fra
salget i 1781 til 1818 havde Schæffergården fem ejere, blandt dem en tante
til Rahbek. Ejeren fra 1818, den christianhavnske storhandlende Chr. Broberg, udvidede jordtilliggendet og overførte den ledige betegnelse Jægersborg Slot på Schæffergården. Fra Brobergs ejertid stammer flere, efter alt
at dømme, pålidelige billeder af Schæffergården, bl.a. H.G.F. Holms tegning af gården med udsigt til Gentofte Kirke. Den blev udgivet 1838 som
farvelagt kobberstik i billedværket Sjællands yndigste Egne. Et maleri med
samme motiv fra 1835 hænger på Øregård.
I 1854 blev ejendommen købt af hofurmager H.J. Schæffer, der ikke
var beslægtet med den oprindelige bygherre. Man kan dog ikke fortænke
ham i, at han atter indførte betegnelsen Schæffergården. Hans søn drev
ølbryggeri og teglværk på stedet. En ny ejer i 1882, grosserer N. Smith
Dahl, anvendte ifølge Eiler Nystrøm “betydelige Summer paa Schæffergaardens Forskønnelse”.6) Snarere end forskønnelse kunne man tale om
modernisering efter tidens smag. Det afvalmede tegltag blev erstattet af et
lavere, skiferklædt sadeltag, mens gavlkvistene fik vandret afslutning med
en opsats på midten og obelisker på hjørnerne. Med nutidens øjne er det
svært at se, hvad bygherren egentlig fik for sine penge. En kilde, der ikke lader sig bekræfte, nævner Vilh. Dahlerup som arkitekt for forskønnelsen.
Med hensyn til moderne bekvemmeligheder som badeværelse og vandkloset var der til gengæld tale om virkelige standardforbedringer. Bygherren
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Schæffergården set fra højdedraget ved Ermelundshuset med Gentofte Kirke i
baggrunden. Maleri fra ca. 1835 af Jens Peter Møller. Øregård Museum.

var nemlig den ene af Brødrene Dahl, der i 1867 havde grundlagt det store
sanitetsfirma af samme navn. Dahl solgte i 1909 gården til prins Harald, en
broder til Christian X. Prinsen gav den navnet Jægersborghus. Hans datter,
arveprinsesse Caroline-Mathilde, tilbragte sine første otte år der.
I 1920 blev Schæffergården, stadig under navnet Jægersborghus,
købt af Ernst Michaelsen, direktør for Vacuum Oil Company. Dermed begynder egentlig stedets moderne historie. Med i købet var Villa Hellespont,
også kaldet Villa Hellé, på hjørnet af Ermelundsvej og Alléen samt et hus af
norditaliensk tilsnit vest for hovedbygningen. Michaelsen havde store ambitioner med købet, og man må sige, at hans format som bygherre og
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mæcen var usædvanligt, både med hensyn til generøsiteten, midlernes
størrelse og kravene til, hvad han fik for dem. Villa Hellé blev ombygget til
Helene Michaelsens Hjem for Gamle Tjenestepiger og skænket Københavns Kommune. Hjemmet blev opkaldt efter giverens moder. Selve hovedbygningen agtede ejeren at genskabe som det landsted fra det 18.
århundrede, det havde været, samtidig med at det blev indrettet med al moderne komfort. Da ombygningen var færdig tilbød han med en skrivelse af
28. april 1922 at skænke Jægersborghus til staten med henblik på at oprette
et institut til udforskning af “Sygdommes Aarsag og Rod”.7) Med i tilbudet var et fond til etablering og drift af instituttet.
Til at forestå ombygningen engagerede Ernst Michaelsen den 32årige arkitekt Kaare Klint, som hermed fik sin første større byggeopgave.
Forbindelsen til Klint er sandsynligvis gået igennem Thrige-selskabet De
Forenede Automobilfabrikker, hvor Kaare Klints ældre broder, Tage, var
direktør og Michaelsen bestyrelsesmedlem. Klints egen baggrund var, at
han var begyndt som maler, men desuden havde fået et uformel uddannelse
som arkitekt dels gennem faderen, Grundtvigskirkens bygmester P.V.
Jensen-Klint, dels gennem samarbejde med Faaborg Museums skaber, arkitekten Carl Petersen. Denne baggrund for at befatte sig med gammel bygningskultur kunne næppe være bedre. Som partner i den betydningsfulde
restaureringsopgave deltog en anden tidligere Carl Petersen-medarbejder,
arkitekt Anders P. Kirkerup.
Den tid og den skole, Klint tilhørte, så med mishag på den restaureringsmani, der havde besat de umiddelbart forudgående generationer.
For dem havde tilbageføring til ren, korrekt stil været målet, under samtidig udslettelse af de træk af tilfældighed og uregelmæssighed, som tiden
havde tilføjet. Viborg Domkirke og Bjernede Kirke var de hyppigt fremdragne eksempler på en praksis, der i virkeligheden talte hundreder. Men
var det ikke netop en tilbageføring til korrekt stil, som Klint foretog med
Schæffergården, inklusive et indslag af gendigtning, fordi der ingen originale bygningstegninger fandtes? Det kan ikke nægtes og synes at indebære
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Jægersborghus, som Schæffergården hed i prins Haralds tid, med den facadeudformning, der stammede fra grosserer N. Smith Dahls ombygning omkring
1890. Foto fra 1915. Det Kgl. Bibliotek.

et paradoks. Forklaringen må søges i, at der i samtiden havde fæstnet sig en
opfattelse, snarere erkendelse af, at bygningskulturen i det førindustrielle
samfunds slutfase, d.v.s. i det 18. og begyndende 19. århundrede, udgjorde
det samlede højdepunkt for alle traditionens dyder. Mådehold over for excesser, enkle og indarbejdede kompositionsprincipper, kendt og afprøvet
teknik og diskret anvendelse af dekoration førte til bygninger af anonym og
prunkløs harmoni, der næsten syntes hævet over tiden som et udtryk for inkarneret æstetisk fornuft. Derfor var restaureringen af Schæffergården ikke
at anse for en tilbageføring til en bestemt stil og smagsretning, men til selve
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Stilen og Smagen - til autenticiteten - og dermed bort fra den ‘forskønnelse’, den var vederfaret i det 19. århundrede.
For Klint blev opgaven betydningsfuld dels ved at give erfaring med
byggeopgaver, dels som ansporing til en systematisk arbejdsmetode i forbindelse med formdannelsens problematik. Denne metodiske tilgang kom
til at præge hans arkitektur og møbelkunst og fik gennem hans undervisning
videregående indflydelse på kvaliteterne i den danske fortolkning af modernismen. Om betydningen af arbejdet med Schæffergården skrev han et
par årtier senere: “Her fik jeg første Gang Lejlighed til at studere Fagdelingen og de øvrige Proportioner i et typisk dansk Hus fra Midten af 17’hundredaarene, og det blev betroet mig at føre det tilbage til sin oprindelige
Skikkelse. Dette Studium var den direkte Aarsag til mit Samarbejde med
Prof. Ivar Bentsen ved Konkurrencen om Ombygningen af Frederiks Hospital til Kunstindustrimuseum”.8) De vandt konkurrencen og forestod sammen ombygningen, der var færdig 1926.
Schæffergårdens restaurering blev et mønster på arkitektonisk og
håndværksmæssig kvalitet, men den blev også usædvanlig dyr. Ud over genskabelsen af det ydre omfattede den en gennemgribende fornyelse af det indre, bl.a. med vægpaneler, hvorover der opsattes lærredsbeklædte rammer,
bibliotek med indbyggede reoler, to symmetrisk beliggende badeværelser på
1. sal med moderne, indbygget badekar samt nyt køkken i kælderen. Den
enkle plan krævede til gengæld ikke ret mange ændringer i placeringen af
skillevæggene.
At omkostningerne blev så høje må til en vis grad tilskrives ustabile
priser i de to år, byggearbejderne varede. En anden og væsentlig årsag var
formentlig, at restaureringen blev udført efter overslag fra håndværkerne,
og at de helt havde forregnet sig med hensyn til arkitektens perfektionisme.
Ingen tvivl om, at bygherrens intentioner gik i samme retning, men hen
imod byggeriets afslutning var den ellers tålmodige og generøse Michaelsen
tæt ved at nå smertegrænsen. I september 1921 skrev han til Klint bl.a.:
“Jeg erkender gerne, at vi har faaet et smukt Hus, - ogsaa, at De arkitekto-
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nisk og kunstnerisk har løst Opgaven smukt; men jeg maa samtidig paapege, at Kunsten derved ikke er saa stor, naar man ikke tager nogetsomhelst
økonomisk Hensyn”.9) I tørre tal så sagen sådan ud: Michaelsen havde givet 425.000 kr. for hele den store ejendom, men endte med at måtte give
yderligere 600.000 kr. for restaureringen. Det bragte ham dog ikke på konkursens rand som den første bygherre, hofsnedkermester Schæffer.
Situationen havde alligevel nogle klassiske træk, nemlig at arkitektoniske unika er sjældne, men ofte byrdefulde for de involverede. Eftertiden
ser ikke så meget på processen, men snarere på værket, i taknemmelighed
over at nogen ville og kunne. Alle senere byggearbejder på og omkring
Schæffergården er da også sket i respekt og veneration for det arbejde, Klint
udførte for Ernst Michaelsen.
Tidligere er nævnt, at Michaelsen ville skænke Schæffergården til
staten med henblik på at oprette et institut til udforskning af sygdommes
årsager. Staten modtog gaven, men oprettede ikke instituttet. Michaelsen
benyttede sig da af en klausul om ret til at benytte huset mod at betale omkostningerne. Han boede på Schæffergården til 1940, hvorefter han flyttede
til den italienske gulstensvilla ved den nuværende indkørsel fra Jægersborg
Allé. Måske egnede Schæffergården sig ikke som enfamiliehus under krigsforhold med hårde vintre, selv ikke for en oliegrosserer. Ernst Michaelsen
døde i 1943, 70 år gammel. Året efter blev den tomme Schæffergård fredet
som foreslået af ham allerede i overdragelsesbrevet fra 1922.
Da Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde den 1. december 1949
købte Schæffergården, oprandt en helt ny epoke. De rigelige dimensioner
på hovedbygningens rum egnede sig udmærket som fællesrum for et kollegium i topklasse, men der manglede værelser til stipendiaterne. Det betød,
at de gamle, en-etages sidefløje blev nedrevet og erstattet af nye to-etagers
bygninger med værelser. Opgaven var bunden af hovedbygningens symmetri og dominans, og af hovedbygningens gesimshøjde, som tagene på de nye
fløje ikke kunne overskride uden arkitektoniske kollisioner. Arkitekt for
denne udvidelse var Palle Suenson.10)
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De nye fløje blev opført af Flensborgsten, d.v.s. mursten lidt mindre end normalstørrelsen, og malet hvide. Tagene blev dækket af let patinerede tegl. Facadematerialer og -behandling har været bestemt af Schæffergårdens hovedbygning, der på dette tidspunkt må have stået i hvidkalkede Flensborgsten. Det er næppe sandsynligt, at det er den oprindelige
forfatning. Fornemme 1700-tals huse havde typisk pudsede facader. Det
må være Kaare Klint, der i forbindelse med andre facadearbejder 1920-22
har fjernet pudsen for at give facaderne en mere levende tekstur med bibeholdelse af ensfarvningens homogeniserende virkning.
I hovedbygningens indre foretoges kun de absolut nødvendige forandringer for at opfylde den nye funktion. Det vil sige bitrappe og anretningsrum i et sideværelse til de store centralrum i stueetage og første sal.
Endvidere blev der indrettet en lejlighed i tagetagen til Fondets generalsekretær, hvilket nødvendiggjorde opsætning af kviste i valmtagets gavlflader.
Denne detalje blev løst i samråd med Kaare Klint.
Suensons udvidelse og ombygning blev taget i brug sent i 1951. Det
havde ligget ham meget på sinde ikke blot at bevare den karakter, som Klint
havde givet bygningen, men også i valget af møbler, tekstiler, lamper etc. at
skabe et miljø af den højeste kvalitet, som moderne dansk design kunne opvise. Også i den henseende blev indretningen præget af Klint og hans skole.
Disse interiører møbleret med modernismens klassikere består stadig, ligesom Klints biblioteksrum fra 1922. Kunstnerne bag de enkelte genstande
er rum for rum angivet med diskret skiltning. Udendørs medvirkede
havearkitekt C.Th. Sørensen i samarbejde med Kaare Klints søn, Morten.
Den næste udvidelse fulgte i 1972 som en tre-etagers længe med
aftrappede etager over stueetagen, beliggende langs Ermelundsvej. Der er
restaurant med udendørs terrasse og køkken i stueetagen og værelser
ovenpå. Arkitekt for dette afsnit var Klints elev og tidligere medarbejder,
Vilhelm Wohlert.11) I 1987 stod den hidtil største udvidelse af Schæffergården færdig. Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde og Danmarks Forvaltningsskole stod i forening som bygherre, mens projektet blev leveret af
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arkitektfirmaet Skaarup og Jespersen ved arkitekt Hans-Henrik Olrik.12)
Udvidelsen, der strækker sig mod vest i parallelforskudte blokke, er ikke
sammenbygget med det oprindelige kompleks, men forbundet med det af
en overdækket gang. Nærmest Schæffergården ligger et bygningsafsnit med
et auditorium til et par hundrede personer, foruden kursus- og konferencelokaler. Derefter følger to sammenbyggede længer med værelser. Kapacitetsforøgelsen har medført, at tyngdepunktet er flyttet mod vest, hvilket begrunder den nye adgangsvej fra Jægersborg Allé. Schæffergården har
således nu to adresser, Fondets på Ermelundsvej og kursusvirksomhedens
på Jægersborg Allé.
Det moderne kursuscenter, som Schæffergårdens samlede anlæg i
dag udgør, er endnu præget af det 18. århundredes noble enkelhed. Det
skyldes, at alle senere tilføjelser enten respektfuldt underordner sig den
gamle hovedbygning eller diskret trækker sig bort fra den. I den forbindelse
er det meget væsentligt, at feltet på begge sider af hovedbygningen er bevaret frit - både mod syd, hvor plænen strækker sig ned til Alléen, og mod
nord, hvor der fra den grusbelagte cour d’honneur er åbent felt til Hollænderdammen under kronerne på høje træer. Og dog er linien tilbage til det
18. århundrede jo ikke ubrudt, men knyttet på ny i 1920 af Kaare Klint og
hans bygherre som et kultiveret udtryk for den tids omgang med bygningsarven.
Det næste skridt i udbygningen - de to sidefløje til hovedbygningen
fra 1951 - har krævet stor disciplin og tilbageholdenhed fra arkitektens side.
Løsningen er forbilledlig nænsom og beskeden, og gårdrummet har formentlig kun vundet ved at få sidevæggene forhøjet.
Fløjen langs Ermelundsvej fra 1972 var en udfordrende opgave, da
det drejede sig om en ensidig tilbygning til et symmetrisk anlæg. Det talte
ikke for en videreførelse af arkitektoniske motiver fra det bestående, hvilket
ej heller var i tidens ånd. En heldig omstændighed var, at Schæffergården
danner en stump vinkel med Ermelundsvej, således at længen i vejflugten
viger bort fra hovedbygningens havefacade uden at klemme haverum eller
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Schæffergårdens samlede bygningskompleks, opstalt og plan.
Fra venstre udvidelsen fra 1987, fulgt af hovedbygningen med de symmetriske
sidefløje fra 1951. Til højre, stærkt forkortet i opstalten, fløjen langs
Ermelundsvej fra 1972.
Arkitekturtegning af Skaarup & Jespersen.

❧ 78

Plan 1:600

1. Hovedindgang
2. Foyer
3. Vandrehal
4. Café
5. Undervisningsrum
6. Plenarsale
7. Sal
8. Serveringskøkken
9. Toiletter
10. Garderobe
11. Værelser
12. Reception
13. Fondets kontor
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Kursusfløjens vandrehal. Foto: Strüwing.
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arkitektonisk symmetri. Lige så vigtigt er det arkitektoniske greb om opgaven, der ikke førte til endnu en bygning med blokkarakter, men til en rumlig komposition af skiver, der til havesiden danner et åbent raster og til gadesiden langsgående, lukkede mure. Denne arkitekturopfattelse er renlivet
moderne og samtidig ført igennem med indlevelse i de særlige krav med
hensyn til højder, proportioner, materialer og detailkvalitet, som stedet stillede. Til havesiden danner tilbygningen en diskret, reserveret baggrund i
rummet, mens de hvide mure mod Ermelundsvej indgår overbevisende i
gadebilledets ensemble af komplekst sammenbyggede huse med den hvide
farve som fællesnævner. Et yderligere positivt træk ved tilbygningen, dens
arkitektoniske egenværdi ufortalt, er, at den nødvendiggjorde nedrivning af
et uskønt og malplaceret etagehus fra århundredeskiftet.
Den seneste store udvidelse vest for Schæffergården udfordrer ikke
det bestående anlæg, men føjer sig til det med samme selvfølgelighed som
avlsbygningerne til en herregård. Som overordnet helhedsindtryk reflekterer nybygningerne Schæffergårdens hvide mure og røde, afvalmede tage,
men set på tættere hold bemærkes de stilbevidste udspil fra tidens arkitektoniske repertoire såsom halvrunde glaskarnapper og ovenlys fra glasbånd
og -tøndehvælv. Det er livligt og varieret, men samtidig behersket, uden
grelle effekter. Interiørerne er som i det øvrige kompleks holdt i hvidt.
Blandt de fine rum må især fremhæves det store auditorium, der er formet
som en pyramidestub, og konferencefløjens midterkorridor, der ikke er en
almindelig korridor, men udformet som en attraktiv vandrehal med opholdspladser, en agora.
Schæffergården er kommet heldigt gennem sin lange historie, der
indbefatter i alt seks byggeperioder. Grundstammen er og bliver dog hofsnedkermesterens store satsning, der resulterede i et smukt hus, men en
mislykket spekulation.
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Noter
1) Hovedkilder til Jægersborgs og Schæffergårdens historie er: Eiler Nystrøm:
‘Fra Nordsjællands Øresundskyst’, 1938, og L. Gotfredsen: ‘Jægersborg’, 1948
2) Om Schæffer, se C. Elling: ‘Paraden’, 1958, s. 219-244
3) Knud Lyne Rahbek: ‘Erindringer af mit Liv’, 1824, s.150 f
4) Lisbet Balslev Jørgensen: ‘Enfamiliehuset’, Danmarks Arkitektur, 1979, s. 13
5) Louis Bobé: ‘Gjentofte og Dyrehaven i samtidige Beretninger’, i: ‘Meddelelser fra
Historisk-Topografisk Selskab for Gjentofte Kommune’, 4.bd., 2.hæfte, 1940, s. 84-88
6) Nystrøm s. 153
7) Kopi af overdragelsesbrevet findes på Kunstakademiets Bibliotek
8) Forelæsningsmanuskript fra 1940 på Kunstakademiets Bibliotek
9) Brev på Kunstakademiets Bibliotek.
10) Publiceret i: J.C. Crone og Peter Hancke (red.): ‘Arkitekten Palle Suenson’, 1987,
s. 242-247
11) Publiceret i: ‘Arkitektur’, 1973/6, s. 231-237
12) Publiceret i: ‘Arkitektur’, 1988/4, s. 172-179
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Lysebu
av Ketil Kiran

Bare åtte kilometer unna Oslo sentrum ligger Lysebu, som en norsk storgård mellom mørke granlegger. På brinken av Voksenkollen, med utsyn
over dal og fjell. En krans av hus ligger rundt et langstrakt tun; hus med vekslende høyder og tverrstilte gavler, et klokketårn som kneiser over skiferkledte saltak, og mørke panelte vegger som bakgrunn for rimfrosten som er
blitt hengende igjen i trærnes flettverk. Lysebu er ikke det mest framstående
eksemplet på norsk arkitektur i dette århundret. Det er ikke engang blant
arkitekten Magnus Poulssons beste byggverk. Men stedet har allikevel krav
på interesse, og det er verdt et besøk. For slik bygningene ligger i dag, forteller de en historie om krefter som har vært med på å forme det norske
samfunnet.
Historien begynner hundre år tilbake. Kristiania opplevde sin sterkeste vekst noensinne. Handelen blomstret, og industrien som grodde opp
langs Akerselva, hadde et tilsynelatende umettelig behov for arbeidskraft. I
løpet av de siste tjue årene på attenhundretallet, ble byens befolkning fordoblet, hovedsakelig som en følge av innflytting. Økningen i folketallet forårsaket en veritabel byggeboom, og på kort tid var byen vokst utover de
gamle løkkene som tidligere omga de bebodde byområder. Byboerne mistet
dermed sine tidligere åpne tumleplasser, og det skjedde samtidig som trangboddheten i leiegårdsbebyggelsen skapte et akutt behov for nettopp slike
friarealer. For å skaffe befolkningen nye rekreasjonsområder begynte kommunen derfor å kjøpe opp eiendommer utenfor byens grenser, i det som da
het Aker herred.
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I 1864 hadde bankier Thomas Johannesen Heftye kjøpt eiendommen Frognerseteren med tilhørende skog. Tre år senere fikk han oppført
Heftye-villaen, og han flyttet også til stedet noen eldre hus fra Hallingdal og
Telemark. Heftye var blant stifterne av Den Norske Turistforening, og så
verdien av å skaffe byens befolkning muligheter for rekreasjon. Han åpnet
skogen for allmennheten, og i 1886 skjenket han et utsiktstårn på Tryvannshøgda til kommunen for at stedet skulle være til “almenhetens benyttelse
som utfartssted”.
Da kommunens driftige vegsjef Hans Hagerup Krag fikk anlagt
kjøreveg til Holmenkollen i 1887, var det ikke bare for å gi et betraktende
publikum lett adkomst til Tryvannstårnet og utsiktstårnene som var reist
ved Holmenkollen og Besserudtjernet. Kristianiaboerne hadde alt i lang tid
drevet kjelkeaking i Slottsparken og gått på skøyter under Akershus Festning og i Frognerkilen. Og ganske snart skulle de også ta skogen i bruk som
arena for en mer aktiv form for rekreasjon. Sport, som unyttig men behagelig adspredelse, var introdusert av utenlandske turister på jakt etter en villmark å utfolde seg i, men viste seg å slå an strenger som var festet dypt i
norsk folkeliv. Telemarkingene, med Sondre Nordheim og Hemmestveitbrødrene i spissen, hadde flere ganger besøkt hovedstaden og demonstrert
sine ferdigheter på Iversløkka og i Husebybakken. Og når Fridtjof Nansen
behørig var ikonisert etter å ha krysset Grønland på ski og overvintret lenger nord i isødet enn noe menneske før ham, sto Kristianias befolkning klar
til å følge i hans fotspor. Skiløpingen kom på mote. Med ski skulle verden
erobres, men først sto Nordmarka for tur.
I 1889 kjøpte kommunen Frognerseterskogen fra Heftyes dødsbo,
og kjørevegen kunne forlenges fra Holmenkollen til Frognerseteren, under
navnet Keiser Wilhelms vei. Da så Skandinavias første elektriske sporveg
ble bygd mellom Jernbanetorvet og Majorstua i 1894, var grunnlaget lagt
for en elektrifisert transport mot høydene. AS Holmenkollbanen ble stiftet,
og etter en svært kort planleggings- og finansieringsfase ble det åpnet en
linje til Holmenkollen, nå Besserud stasjon, tidlig på våren 1898. Kristiania
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hadde fått sin første forstadsbane. Men ulikt alle andre byer i verden ble
den ikke bygd for å frakte folk til og fra arbeid i byens sentrum. Tvert om.
Den gikk motsatt veg, ut av byen, dit ingen bodde. Trikken gikk inn i Nordmarkas skoger, der den siste bjørnen var skutt så sent som i 1882. Det var
som om denne forhenværende provinsby til tross for sin ekspansive industri, sin tiltakslyst og sitt relativt selvbevisste borgerskap lengtet tilbake til
sitt opphav. Midt på attenhundretallet var halvparten av Kristianias innbyggere innflyttere med røttene godt plantet på landsbygda. For dem ble
dermed ferden ut og opp i marka en tilbakevending til landlivets gleder.
Holmenkollbanen og Frognerseterveien ga det brede publikum adkomst til høydedragene nordvest for byen og åpnet Nordmarka for intensiv
bruk. Det ble bygd akebakker i skråningen mellom Frognerseteren og Holmenkollen, skiveger ble planlagt, og i 1892 ble Holmenkollbakken anlagt i
skråningen opp fra Besserudtjernet. Der hadde arkitekt Holm Munthe i
1889 bygd den såkalte Peisestuen og med det innvarslet dragestilen, eller
stabburstilen, som den først ble kalt. Nå fulgte en utbyggingsperiode som
stiller de siste års norske satsing på turisme helt i skyggen. Året før kommunen kjøpte Frognerseterskogen, var 575 dekar omkring Holmenkollen
og Voksenkollen kjøpt opp, for, som det het, “anlæg av Utfartssted for Christianias Befolkning, som skulle staa til alminnelig Afbenyttelse”. Kjøperen,
og initiativtakeren til den storstilte utbyggingen var Selskabet for Anlægene
paa Holmen- og Voksenkollen. Igjen finner vi den tiltaksomme vegdirektør
Krag godt synlig i kulissene, denne gangen sammen med byens borgermester, Evald Rygh, og badelege og lungespesialist dr. Ingebrikt Christian
Lund Holm. Det at Holm ble dratt med i arbeidet, som medisinsk sakkyndig, viser at tiltakene hadde et siktemål utover den rene rekreasjon. I tillegg
til sportsstuer og serveringssteder ville de tre herrene også bygge kursteder
og hoteller, og i løpet av en tiårsperiode ble det reist en rekke større hoteller og sanatorier på kollene som tidligere lå under Voksen og Holmen gård.
Den siste av de store sanatoriebygningene var Voksenkollen Sanatorium, på folkemunne kalt Soria Moria. Den staselige fire etasjers sveit-
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serstilsbygningen tronet ytterst på pynten mot Bogstadvannet, godt synlig
fra byen langt der nede. Med sine kneisende tårn og verandaer, prydet med
forsiringer og profiler, sto den som virkeliggjøringen av Theodor Kittelsens
tegning av eventyrslottet som lå og blinket i det fjerne. Arkitekten var Ole
Sverre, men eventyret varte bare i nitten år, til 1919, da bygningen brant
ned, slik de fleste av de store trebygningene som ble reist i årene rundt
århundreskiftet, gjorde. Da hadde imidlertid Sverre, sammen med Arnstein
Arneberg, tegnet Kongsseteren, kroningsgaven fra det norske folk til sin
nyvalgte konge, prins Carl av Danmark, like i nærheten.
Rett nord for sanatoriebygningen ble det i 1916 oppført en “Skogstue”. Det var en tømmerbygning i halvannen etasje, med fire rom gruppert
rundt to pipestokker. To innganger, fra en todelt sval på framsiden, ledet
henholdsvis til kjøkkenet og entréen, som i sin tur førte videre inn til forstue
og stue. Mellom kjøkkenet og stuen lå spisestuen. Under skråtaket i andre
etasje var det plass til ett soveværelse i tillegg til pikeværelse og gjesteværelse. Dette var den første begynnelse til det nåværende Lysebu (i dag
Gamle Lysebu). Hvem denne stuen ble bygd for vet vi ikke, men fordelingen av rommene gjør det ikke urimelig å gjette på en person av en viss betydning, som for eksempel direktøren ved sanatoriet. Antakelsen styrkes av
at det to år senere ble bygd til en tjenerbolig. Byggherre for de to bygningene var A/S Voksenkollen Sanatorium, men denne gangen ble ikke Ole
Sverre engasjert som arkitekt. Kanskje var det oppstått uoverensstemmelser mellom ham og direksjonen, for i tida som var gått siden sanatoriets oppførelse, tinglyses det et skadesløsbrev til arkitekt O. Sverre. Som ny arkitekt
tilkalles Thorvald Astrup, som da hadde drevet egen praksis i Kristiania i
nær 15 år.
Skogstuen er umiskjennelig norsk. Den tette hovedformen med de
synlige lafteknutene og svalen på forsiden er elementer som knytter forbindelser tilbake til folkelig norsk tømmerarkitektur. Men det kommer noe i
tillegg, en bymessig ornamentering og forfinelse som plasserer huset i en
akademisk tradisjon. Om ikke midt i, så i alle fall i periferien. Overstykkene
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over gavlvinduene og stuedøra mot vest, den siste med flankerende ornamenterte stolper, har visse barokke trekk som knytter forbindelsen til de
større byboligene ved foten av åsen. Eller kanskje skal vi i de svungne linjene se en påminnelse om Astrups læretid hos Henrik Bull? Bull var Jugendstilens fremste talsmann rundt århundredskiftet, en tid som var svært
så beveget for arkitekturen.
Thorvald Astrup var trygt forankret i Kristianiaborgerskapet, og
Nordmarka var en del av hans naturlige utfoldelsesområde. Han var medlem av den eksklusive gutteskiklubben Skuld, med egen hytte ved Ullevålseter, og hans eldre bror, Eivind, ble nasjonalhelt da han sammen med amerikaneren Robert Peary krysset Grønland på ski i 1892, fire år etter Nansens
første polferd. Som arkitekt ble Astrup raskt knyttet til industrien, og han
deltok i den storstilte industrireisingen som fulgte med oppdagelsen av metoden for å framstille salpeter av nitrogen fra lufta. Da Sam Eyde, godt hjulpet av svensk kapital, stiftet Norsk Hydro, ble Astrup selskapets faste arkitekt. Men midt i arbeidet med kraft- og transformatorstasjoner bevarte han
dragningen mot skogen og fjellet, mot lendet der skiløypene strakk sine spor
mellom granleggene. I Nordmarka tegnet han Skjennungstua allerede før
Skogstuen ble planlagt, og deretter fulgte sportshyttene Østmarksetra, Kikutstua, og Løvlia, ennå i dag viktige mål for oslofolks skiturer.
Skal vi gjette på en mulig beboer i Skogstuen på Voksenkollen Sanatoriums eiendom, må det bli overrettsakfører Herman Krag. Han var en
av hovedaksjonærene i selskapet, og han drev også institusjonen i en periode. Samtidig var Krag også formann i Holmenkollen og Voksenaasen Vel,
såvel som medlem i styret i Norsk Vinterturisttrafikklag og Foreningen for
Reiselivet i Norge. Antakelsen om at Skogstuen ble bygd for Herman Krag
- som ikke var i slekt med den tidligere omtalte veidirektøren - underbygges av at eiendommen som stuen lå på, ble utskilt fra Voksenkollen Sanatorium og deretter overdratt til nettopp Krag. Transaksjonen skjer i desember 1917, og da er Astrup allerede i gang med et forslag til ny
uthusbygning på eiendommen. En situasjonsplan fra november det samme
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Gamle Lysebu. Arkitekt Thorvald Astrups plan for utvidelse 1918.

året viser uthuset plassert sør for Skogstuen og tjenerboligen, som nå heter
“hus for gaardsgut”. Uthuset rommet vognskjul og garasje, noe en mann
med sosiale ambisjoner måtte ha, i tillegg til bryggerhus og stall og fjøs, og
det hadde en gjennomkjørsel og forbindende veg til sanatoriet. Vi legger
også merke til at det ble anlagt en “ny vei til stationen”, formodentlig til
Voksenkollen stasjon, som året før var blitt åpnet for trafikk da Holmenkollbanen ble forlenget til Frognerseteren, under navnet Tryvannsbanen.
Herman Krag var ett av styremedlemmene i aksjeselskapet som eide banen.
Herman Krag må i det hele tatt ha vært en foretaksom herremann.
Ikke før hadde han overtatt eiendommen, før Astrup igjen må ta trikken
opp i høyden. Vi skriver 1918, og Astrup har nettopp gjennomført utbyggingen av Såheim kraftstasjon ved Rjukan sammen med Olaf Nordhagen.
Men nå er det Skogstuen som skal forandres, og denne gangen går Krag
drastisk til verks. Huset skal bli større, slik det anstår seg en bolig for en
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overrettssakfører i Kristiania etter krigens slutt. En tverrfløy føyes til på
nordsiden, dels som en forlengelse av den eksisterende bygningskroppen,
og dels som et to etasjers utbygg mot vest (i dag kjøkken og lobby). Den to
år gamle stuens plan beholdes stort sett, men rommene skifter funksjon og
navn. Stuen heter nå salon, og forstuen blir røkeværelse og utvides ved at
svalen og det gamle vindfanget innlemmes. Spisestuen går over til å bli forstue og kjøkkenet hall. Et helt nytt kjøkken med anretning får plass i forlengelsen mot nord, mens utbygget mot vest rommer en ny stor spisestue
med synlige takbjelker og midtstilt kamin.
Den toetasjes sidefløyen er en logisk konsekvens av ønsket om å
skape en representativ bolig, og den gir plass til de nødvendige soveværelsene i andre etasje. Men påbygget skaper ubalanse i den ellers så stramt
komponerte bygningen og fører til noen uheldige sammenføyninger mellom takflatene. Stramheten er imidlertid i behold på fasaden mot øst, og
symmetrien forsterkes av et takoppløft som gir Astrup mulighet til å trekke
veggen opp i to etasjer, og dermed gi inngangen en verdig markering. Tømmeret i de gjenstående delene av den opprinnelige stuebygningen er synlig,
men ellers har huset fått panel. Svalgangsmotivet er beholdt, og vinduene
har stadig lemmer, men sprossene fjernes i det midtre faget i sidefløyene,
slik moten krever det. I midtpartiet innføres blyinnfattet glass. Ombyggingen viser ingen ny formoppfatning. Den presenterer oss snarere for en ny
bygningstype. Skogstuen er forvandlet til en villa. Men det er en norsk villa,
ikke bare fordi den i sitt formspråk har så klare tilknytninger bakover til tradisjonell norsk bebyggelse. De sirlig arrangerte og pleiete parkomgivelsene
som karakteriserer den kontinentale villaen, er erstattet av tett norsk granskog, av utemmet og opprinnelig natur. Det mondene må vike for det rustikke, og i denne tolkningen av villaen kan vi se et programmatisk uttrykk
for de nasjonale strømninger som var så sterkt til stede i de første tiårene av
århundret.
Krag bodde på Voksenkollen bare i to år. Hvorfor stedet skiftet eier
allerede i 1920, vet vi ikke sikkert. Det kan ha sammenheng med brannen
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som la sanatoriet i aske året før, og kanskje påførte eierne store økonomiske
tap. Men om Krags tid på Voksenkollen ble kort, rakk han i det minste å gi
stedet navn. Navnet Lysebu er velvalgt og er knyttet til stedsnavn i dalføret
nedenfor. Fra Lysebu har man en utsikt over Sørkedalen, der de to Lysegårdene ligger. Og fra Bogstadvannet ved foten av Voksenåsen renner Lysakerelva ned mot Lysaker og Lysakerfjorden.
Til Lysaker er det ellers en forbindelse mer enn i navnegivingen.
Her var det på denne tiden vokst fram et miljø preget av samfunnets toneangivende menn. Fridtjof Nansen bodde her, først på Godthåp og siden på
den praktfulle eiendommen Polhøgda. Som naboer hadde han malerne
Erik Werenskiold og Gerhard Munthe og forretningsmannen Axel Heiberg,
som støttet Nansens Framekspedisjon finansielt og skjenket Nationaltheatret statuene av Ibsen og Bjørnson. Denne gruppen, som bestod av mennesker med ulike samfunnsmessige tilknytninger, gikk under betegnelsen
Lysakerkretsen. Den omfattet også personer som ikke var hjemmehørende
på stedet, og betegnelsen har derfor ikke først og fremst en geografisk referanse. Snarere ble den et begrep som rommet de holdninger og grunnleggende ideer som kretsen målbar. Fridtjof Nansen var det selvfølgelige
samlingspunktet, både i kraft av sine polare bedrifter og sin innsats i 1905.
Skipsreder Anton Fredrik Klaveness ble en del av Lysakerkretsen da
han i 1907 kjøpte eiendommen Lagaasen. Klaveness hadde i 1904 overtatt
som eneeier i rederiet etter sin far, og utviklet det raskt til ett av landets
største, men han hadde også andre interesser. I 1911 ble han oppnevnt i komiteen som skulle forberede jubileumsutstillingen på Frogner, der Gustav
Vigeland senere skulle realisere sin storslåtte skulpturpark. To år senere ble
han medlem av Musikkforeningens direksjon. Størst betydning for tidas
musikkliv fikk han imidlertid som drivende kraft bak opprettelsen av Filharmonisk selskap i 1919. Han var formann i arbeidskomiteen for dannelsen
av selskapet og ordfører i representantskapet i en påfølgende tiårsperiode.
Fra Lagaasen har Klaveness i ti år kunnet se Voksenkollen Sanatoriums skinnende spir i solrenningen, og som hans sønnesønn lakonisk kom-
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menterer: han fikk lyst på en eiendom der oppe i åsen. I 1920 kjøper Anton
Fredrik Klaveness derfor Lysebu av Herman Krag. Klaveness overdro stedet til sin sønn i 1939, og familien bodde der til januar 1942, da eiendommen ble tatt av de norske nazistene og brukt som rekreasjonshjem for norske frontkjempere fra “Waffen SS” og “Den Norske Legion”, under navnet
“Soldatheim Ragnar Berg”.
Nazistenes germanisme var en korrumpering av de nasjonale holdninger som skapte Lysebu. Det må derfor ha hatt en egen symbolsk betydning for Borghild Hammerich, enken etter den danske admiral Carl Hammerich, da hun i 1947 kunne overta Lysebu som en del av det norske folks
takkegave til Danmark for den danske matvarehjelpen under krigen. Ikke
noe formål var bedre egnet til å rehabilitere ideen om det nasjonale enn å
bruke stedet som en markering av de to nabolands skjebnefellesskap i kampen mot de nazistiske herjingene. Eller som den engasjerte arkitekten uttrykker det i sin egen beskrivelse av ombyggingsarbeidene som fulgte overtakelsen: “eiendommen... var som skapt for sitt formål, å gi danske et hjem,
preget av de beste norske tradisjoner, trivelig og rommelig, i Oslos umiddelbare nærhet, og likevel med en beliggenhet, som gir en følelsen av å finne
seg midt i Norges hjem”. Arkitekten som skrev dette, var Magnus Poulsson.
Han fikk oppdraget med å utarbeide tegningene for de omfattende ombygginger som nå ble satt i gang.
Da Thorvald Astrup døde i 1940, ble kontorets virksomhet ført videre av sønnen Henning. Men det er altså ikke Henning Astrup som får i
oppdrag av Takkefondet til Danmark å utarbeide planer for utvidelse og innredning av eiendommen. I stedet finner vi Magnus Poulsson, denne ruvende skikkelsen innenfor norsk arkitektur i den første halvdelen av århundret. Om grunnen til at initiativtakerne bak takkefondet henvender seg til
Poulsson, og ikke til Henning Astrup, sier annalene ingenting. Men det kan
skyldes at også Poulsson hadde en fortid på Lysebu, som arkitekt for Klaveness.
I tidsskriftet ‘Byggekunst’, der Poulsson forteller om den utbyggin-
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gen som foregikk mellom 1946 og 1951, forteller han om “det lange huset
på østsiden av tunet”, det som nå går under navnet Kavalerfløyen. Han hevder at det ble tegnet for Klaveness i 1918. Det kan ikke ha vært tilfellet, for
Klaveness eide ikke Lysebu på den tida. Poulsson kan ha tatt feil av årstallene, eller ‘Byggekunst’ har begått en trykkfeil. Kommunens bygningsarkiver gir heller ingen opplysninger om byggeår. Men det er ingen tvil om, at
det var Poulsson som tegnet Kavalerfløyen. Det spørsmålet som dermed
trenger seg på, er hvorfor Klaveness ikke benyttet seg av Thorvald Astrup
da “det lange huset” skulle oppføres? Hva er det i det hele tatt som får byggherrer til å velge sine arkitekter? Astrup var på ingen måte ukjent for Klaveness, for de hadde samarbeidet tidligere. Omtrent samtidig med at Krag
utvidet på Lysebu, arbeidet Klaveness med planer om å bygge om boligen
på Lagaasen. Etter først å ha fått et forslag fra Ivar Næss engasjerer Klaveness Thorvald Astrup til å forestå ombyggingen, og når denne er ferdig,
kjøper han Lysebu. Utover på 1920-tallet bor så Klaveness vekselvis på de
to eiendommene, Lysebu og Lagaasen, som begge har fått sin utforming på
Thorvald Astrups tegnebord.
Nå vender vi tilbake til Magnus Poulsson, som i mellomtida er
vendt hjem etter utdannelse og praksis i Sverige. Også han bygde seg bolig
på Lysaker, og var fram til 1940 så å si nabo til Klaveness-eiendommen.
Foruten sitt eget hus tegnet Poulsson ytterligere tre villaer i området, og
konkurransen om Oslo Rådhus i 1915 vant han sammen med Arnstein Arneberg, også han hjemmehørende på Lysaker. Vi kan med andre ord regne
med at Poulsson ble en del av Lysakerkretsens indre sirkler. Kanskje er det
nettopp samholdet i kretsen som er utslagsgivende for, at det er Magnus
Poulsson og ikke Thorvald Astrup som etter hvert blir Klavenessfamiliens
og rederiets faste arkitekt.
Poulssons første oppdrag for Klaveness var på Oxenøen Bruk, en
moderne mønstergård som ble reist mellom 1918 og 1920 av et interesseselskap der Klaveness var medeier. I 1933 tegner Magnus Poulsson Klaveness-rederiets nye funkisinspirerte kontorbygning på Lysaker, og så følger
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Gamle Lysebu, resepsjon med hovedinngang og studiefløyen.

en serie med ombygginger og nybygg på den praktfulle Ekeberg gård i Enebakk. Alt det Klaveness bygger etter 1920, er det Poulsson som tegner.
Også “huset på østsiden” på Lysebu. Men når det skjer, vet vi ikke, bare at
det må ha vært en gang mellom 1920 og 1942.
Lysebu var opprinnelig ikke anlagt som et tun. Det var en løs sammenstilling av enkeltbygninger med liten indre strukturell sammenheng.
Gjestehuset som Klaveness lot bygge, definerte imidlertid ansatsen til et
tun fordi det knyttet en forbindelse fra hovedbygningen og tjenerboligen i
nord til uthuset på den sørlige delen av eiendommen. Anlegget hadde nå
bygninger på tre sider, men slik bygningene var organisert, diagonalt fra
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sørøst til nordvest, lå de allikevel for spredt til å kunne skape den lukkethet
som særmerker for eksempel de østnorske firkanttunene. Formen på det
antydede tunet var langstrakt og smal, noe som heller ikke gjorde samspillet mellom volumene lettere.
Takkefondet til Danmark fikk skjøte på eiendommen i juli 1946.
Men allerede i 1945 innså initiativtakerne at anlegget måtte gjennomgå forandringer for å kunne tjene det påtenkte formålet. Det ble derfor umiddelbart nedsatt et “engere utvalg” som skulle utarbeide planer for en utvidelse
og ombygging, og Magnus Poulsson tegnet. Anlegget ble overdratt til
“Fondet for dansk-norsk samarbeid” den 6. september 1947, og ni dager
senere, etter en byggetid på ni måneder, kunne innvielsen av Danmarks
Hus, Lysebu, finne sted. Da var hovedbygningen bygd om til to fulle etasjer, blant annet for å gi rom for nye bad og dusjrom i andre etasje. Også
første etasje ble betydelig endret. Inngangspartiet ble forandret, det fikk forstue og garderober, og hallen, spisestuen og kjøkkenet ble utvidet. Om vi
betrakter anlegget som helhet, var imidlertid det viktigste tiltaket den nye
gjesteromsfløyen i to etasjer som i 1951 ble reist mellom hovedbygningen
og sjåførboligen, den tidligere tjenerboligen. Sjåførboligen ble samtidig
bygd om til kontorer for generalsekretæren (i dag del av lobby og resepsjon).
Med byggingen av den nye gjestefløyen forsterket Poulsson tunet
ytterligere. Nå fikk det en sammenhengende avgrensing mot nord, og sammen med det østlige gjestehuset (Kavalerfløyen) var nybygget med på å antyde det nordøstre hjørnet av tunet. Presentasjonen i ‘Byggekunst’ viser at
Poulsson også tegnet en bygning mot vest, som skulle inneholde en forsamlingssal. Denne fløyen ville ha lukket tunet på alle fire sider og gjort det
ferdig. Men forslaget ble avvist av bygningsmyndighetene, uten at Poulsson
angir noen grunn for avslaget. Slik anlegget framstår i dag, er allikevel ikke
savnet av en avgrensing mot vest påtrengende. Tunet åpner seg ut mot Sørkedalen og byen nedenunder, og på sett og vis er landskapsrommet den
fjerde veggen i anlegget.
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Hovedteppet av de tre Lysebu-teppene, Kristin Lindberg, 1992.
Deponeret av den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse.

Det var Klaveness og Poulsson som startet omdanningen av Lysebu til et
tunanlegg. Denne forvandlingen fører Poulsson videre i sitt arbeid for Fondet, og skaper dermed en kontinuitet som setter krigen i parentes. I behandlingen av de enkelte bygningenes eksteriøre utstyr går han mer drastisk
til verks. På hovedbygningen fjernes svalgangen, likeledes skodder og blyglassvinduer, og de siste synlige rester av den opprinnelige tømmerkjernen
forsvinner, bortsett fra et lite parti på sørveggen, som blir stående synlig
som en hommage til Astrups Skogstue. Poulsson lar bygningene gjennomgå en arkitektonisk demaskering. Det kan tolkes både som funksjonalismens motvilje mot ornamentet, og en ny tids gradvise temming av det ba-
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stant nasjonale ved å avvise de mest slående nasjonale symboler. Men vi
skal heller ikke se bort fra arkitektens gemytt. Karslig er et adjektiv som er
blitt brukt om Poulssons arbeider. Han former bygningene til trauste og
skarphugne volumer med få, men særpregende detaljer. I studieårene på
Den Kongelige Tegneskole rundt århundreskiftet hadde han deltatt i de
årlige ekskursjonene gjennom norske bygder og dalfører. Reisene ble ledet
av Herman Major Schirmer, som for øvrig var arkitekten bak Heftyes villa
på Frognerseteren. Med den bakgrunn som reisene med Schirmer ga,
kunne Poulsson gripe tilbake til noe han nok har oppfattet som opprinnelig og ekte norsk, og Lysebu får et preg av det han selv omtaler som “en
hjemlig norsk karakter”. Likeledes er det med interiørene, som vekker assosiasjoner til de gamle embetsmannsgårder. “Noe med tone av det Werenskioldske med ’Familien på Gilje’, var i min tanke ved planleggelsen”
skriver han i sin redegjørelse i ’Byggekunst’ i 1951.
Den nye gjestefløyen var mer sparsommelig utformet enn hovedbygningen. Nærmest nødtørftig står den der med sin enkle stående panelkledning uten noen form for detaljering, og med vinduene, nesten uten belistning, som små glugger plassert høyt oppe under raftet. Mot denne
velberegnete knappheten reiser han fire dreide søyler under den utkragete
andreetasjen og lar panelet følge trappens skråning mot bakken. Dermed
tilføres bygningen både dynamikk og dvelende detaljer, og fasaden vinner i
spenning det den taper i forsiring og ornament.
Etter at uthuset (i dag Privaten) i 1952 ble bygd om til bolig for generalsekretær og hybler for betjeningen samt garasjer og arbeidsrom, fulgte
den neste store utbyggingen i 1956. Som erstatning for den forsamlingssalen som ikke ble bygd vest i tunet, utvides Kavalerfløyen slik at det blir plass
til en større spisesal som også kan brukes til foredragssal og musikkrom.
Det blir dessuten bygd en egen kjøkkenavdeling, slik at huset kan brukes
uavhengig av hovedbygningen. Hele denne utvidelsen foregår mot øst, og
Poulsson unngår på den måten å berøre tunets hovedform.
Men også hovedbygningen må utvides. Stipendiatene ønsker enkelt-
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rom, og kapasiteten i gjestefløyen fra 1947 er for liten for det behovet som
er oppstått. Gjestefløyen forlenges derfor videre østover fra sjåførboligen,
og nå reduserer Poulsson bruken av formale virkemidler ytterligere. Han
gjentar ikke motivet med den inntrukne førsteetasjen som var så karakteristisk i det første utbyggingstrinnet. Spranget i vegglivet reduseres til et minimum, antakelig for ikke å miste verdifull gulvplass. Men for å videreføre
det artikulerte skillet mellom etasjene skifter han mellom liggende og
stående panel. Sjåførboligen blir hevet til to etasjer og røstet på tvers. Dermed er inngangen til den nye resepsjonen og kontorene behørig markert.
Ser vi på planen av anlegget, synes Studiefløyen, som utvidelsen fra
1956 ble hetende, å bevege seg ut av tunet. Men når vi står på bakken, mellom husene, bidrar bygningens østlige forlengelse til å holde tunet fast mot
nord. For ytterligere å definere tunets nordøstre hjørne setter Poulsson et
klokketårn i overgangen mellom den ombygde sjåførboligen og den østlige
delen av Studiefløyen. Tegningene til den ikke realiserte vestfløyen viser at
Poulsson ønsket et tilsvarende tårn i det sørvestre hjørnet av tunet.
Tidas arkitektur gjenspeiler de tendenser og holdninger som var toneangivende i samfunnet. De store tømrete sveitser- og dragestilbygningene på Holmenkollen og Voksenkollen lå som visuelle fanfarer i landskapet. Med sin utilslørte hyllest til det som den gang ble oppfattet som typisk
norsk, utgjorde de et flerstemt nasjonalt manifest, og ga form til den voksende selvfølelsen som lå bak bruddet med Sverige i 1905. Lysebu ble til i
etterdønningene av den nasjonale begeistringsrusen fra unionsoppløsningen og i den økonomiske oppgangstida som fulgte i kjølvannet av første verdenskrig. Stedet ble skapt av personer som var nært knyttet til byggingen av
den unge nasjonen. Skogstuen, og senere Villaen, uttrykte verdier og holdninger, som ble ansett som sentrale for det samlingsprosjektet som unionsoppløsningen innvarslet. Lysebus arkitektoniske utforming var et destillat
av det som den gang ble oppfattet som det særegent norske, og stedets tilblivelse og utvikling så langt, er dermed uløselig knyttet til samfunnsutviklingen for øvrig i første halvdel av århundret. Det går en linje fra de første
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spredte bygningene, med sin blanding av anonyme tømmerbyggertradisjoner og formalt lånegods, over den gradvise avskrellingen av bygningenes ornamentelle utstyr til fordel for en fastere struktur på anleggets form, til det
midt på femtitallet har funnet sin form, med enkle beskjedne bygninger
samlet om et tun. Da sto også landet samlet om gjenreisningen etter krigen.
De tyngste løftene var tatt, og man tok fatt på konsolideringsarbeidet.
Også Lysebu måtte konsolidere stillingen. I flere etapper er det foretatt ombygginger av og tilføyelser til anlegget etter 1956. I 1963 ble
Magnus Poulssons sønn, Anton, sammen med Knut Knutsen, engasjert til
utbyggingen av en ny fløy med 22 rom, Barnas Hus, som stod ferdig i 1965.
Og på syttitallet føyde Jens Gedde-Dahl til Undervisningsfløyen. I formspråk og materialbruk er arkitektene tro mot den nøkternhet som Magnus
Poulsson hadde forlenet anlegget med. De tegner enkle toetasjes bygningskropper med saltak i varierende høyder, kledd med tjærebrunt panel og
med vinduer og belistning i hvit kontrast. Jens Gedde-Dahl er også arkitekt
for svømmehallen, som ble bygd i 1977, mens den nye undervisningsfløyen
fra 1987 (Jylland, grupperom og pausearealer) har Christian Malon hatt
ansvaret for.
Selv ikke det oppsprossete gavlvinduet på undervisningsfløyen eller
den støpte drombegangen mellom Studiefløyen og Barnas Hus rokker ved
det som de fleste oppfatter som en rotekte norsk grunntone. Lysebu er en
innflyttet fetter av gårdsanleggene vi kjenner fra de brede østnorske
dalførene. Og viktigst av alt; tunet forblir så godt som urørt, om vi ser bort
fra noen mindre endringer på de enkelte bygningene. Slik Magnus Poulsson i 1956 hadde utvidet Kavalerfløyen på en måte som ikke berørte tunet,
lot også arkitektene på seksti- og syttitallet tunet i fred. I stedet bygde man
videre nordover, ut av tunet og inn i skogen.
Tunet ligger der i dag med den form det fikk i femtiårene, noe for
langstrakt og ikke riktig fullført. Magnus Poulssons sønnesønn, Halvor, tegnet i 1987 en fløy på vestsiden, ut mot dalen, slik hans farfar hadde gjort
det førti år tidligere. Men denne siste veggen i tunet er stadig ikke bygd. Når
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du i dag kommer til Lysebu på vegen Herman Krag lot bygge til Voksenkollen stasjon, eller sørfra, forbi dagens Soria Moria, bygd på branntomten
til Voksenkollen Sanatorium, får du stadig det samme åpne blikket ut over
Bogstadjordene i dalbunnen nedenfor. Lenger ute ser du Lysaker og fjorden, som smyger seg sørover mellom de skogkledde åser. Et besøk på Lysebu bringer deg midt inn i det fortolkete bildet av det norske eventyrlandskapet. Men du er ikke fanget fullstendig inne i illusjonen. Det er en åpning
ut mot verden.

Noter
Andreas Vevstad: ‘Det begynte med Frognerseterskogen’, Oslo 1989
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Bjørn Andersen: ‘Holmenkollbanen’, Oslo 1993
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Thorvald Klaveness: ‘Sandarslekten Klaveness’, Oslo 1950
Bloch-Nakkerud og Larsen: ‘Hilsen fra Kristiania’, Oslo 1990
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Kunsten på
Schæffergården
af Marianne Wirenfeldt Asmussen

Den gamle Schæffergårds facader præges af en perlerække af vinduer. Den
toetagers hovedbygning har rækker af tætsiddende vinduesfag, af forfinede
proportioner. Høje slanke rektangulære vinduesåbninger med undtagelse af
vinduerne i beletagen, i festsalen, hvor vinduerne har en svag runding foroven, en markering af husets væsentligste rum. Rækker af smukke vinduer,
til udsyn og til indblik.
Næsten hvert år i de forløbne 50 år har alle vinduerne været oplyst
af stearinlys den 4. maj. Vinduerne er bærere af vidnesbyrd om stedets historie. Med afsæt i krigens mørke formedes tankerne om oplysning på mere
end denne ene måde. Gennem disse vinduer har mangen norsk eller dansk
set ud på verden, lært og forstået mere og mere. Måske ligesom barnet, der
starter sit udsyn ved vindueskarmen, som siden får større og større udsyn,
for til sidst som gammel at sidde ved vinduet og lade livet vende sig indad
igen. De ukunstlede, ukrukkede vinduer på Schæffergården har gennem det

Havestuen på Schæffergården.
Ved vinduet: en stol af Kaare Klint i cubamahogni med læder på sæde og ryg.
Bordet ligeledes af Kaare Klint.Tæppet er vævet af Vibeke Klint; de to
Windsorstole er tegnet af Palle Suenson. Sofaen er designet af Grete Jalk.
På væggen hænger et maleri af Sven Havsteen-Mikkelsen.
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forløbne halve århundrede filtreret udsyn og indblik hos mange stipendiater og andre gæster. Ideelle rammer for fondets arbejde, som ifølge fundatsen også har til formål at bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem
de to lande på kulturelle og andre områder.
Formidlingen af vore to kulturer finder sted både i samværet, diskussionerne og i foredragene, men også mere indirekte gennem husets fysiske rammer, ved rummenes indretning og deres udsmykning. Ingen løftede
pegefingre, kun et tilbud om at være i, at opholde sig i gedigne, ægte og danske rum.
Da Kaare Klint i 1920 forestod restaureringen af den gamle Schæffergård og rensede den for skiftende tiders mere eller mindre heldige
tilføjelser, ønskede han, at man på husets facader skulle kunne aflæse dets
rumopdeling. En renfærdig tanke, inspireret af den tids begyndende funktionalisme. Facadernes opdeling blev ført tilbage til deres oprindelige udseende, og alt blev visuelt fastholdt under det restaurerede store helvalmede
tegltag. Husets æstetiske intentioner blev genskabt, nu i samtidens ånd,
kultiveret og nænsomt fortolket af Kaare Klint. Ombygningen blev bekostelig, den strakte sig over to år, og der blev ikke råd til, at Kaare Klint også
skulle tage sig af møbleringen. Det blev der siden rådet bod på, da Fondet
for Dansk-Norsk Samarbejde blev ejer af ejendommen.
I 1924 gennemførtes en undervisningsreform på arkitektskolen på
Kunstakademiet. Fra en mere kunstnerisk og følelsesbetonet lærervejledning, blev undervisningen mere teknisk orienteret. En møbelskole blev
grundlagt af Kaare Klint, og han fik således afgørende betydning for udviklingen af en dansk møbelkunst. Funktionalistiske krav til møbler blev
under hans vejledning grundigt defineret og afspejledes i møblernes udformning.
Kaare Klints buffet med skydedøre fra 1930 i mahogni blev et
mønsterstykke. Proportionerne er æstetiske, men i lige så høj grad funktionelt betingede. Forud for udformningen lå en række opmålinger af alt bestik, service og linned til en almindelig husholdning, og disse blev bestem-
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Fra Schæffergårdens interiør.
Stolen er tegnet af Hans J. Wegner, bordet af Berndt Petersen. Til venstre
på væggen hænger et maleri af Victor Hagen Müller, til højre en tegning af
Gerhard Henning.
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mende for udformningen. Det er naturligt, at et eksemplar af denne historiske møbeltype findes i Kunstindustrimuseet, men denne buffet står også
på Schæffergården.
Samme funktionalisme er forudsætningen for en række stoletyper,
som er blevet klassikere i dansk møbelkunst. Mange af disse er repræsenteret på Schæffergården: Faaborgstolen fra 1914 blev til i et samarbejde med
Faaborg Museums arkitekt Carl Petersen, den er ganske let og dengang beregnet på, at museumsgæsten selv skulle flytte den hen foran netop det maleri, gæsten ønskede at studere nøjere. Stolens sæde og kopstykke er vandrette, så de ikke bryder forstyrrende ind i rummets arkitektur. Rørflet i sæde
og ryk gør den let at bære. I dag, hvor de historiske stole er blevet kunstgenstande i sig selv, må man på Faaborg Museum ikke længere sidde i dem,
det må man gerne i Schæffergårdens eksemplarer, som er nyere præcise
gentagelser af den oprindelige stol. Til Kunstindustrimuseets foredragssal
tegnede han i 1927 en stol i cubamahogni med læder på sæde og ryg. Denne
stol var skabt i tidens stramme stil, men inspireret af de engelske Chippendalestole fra midten af sidste århundrede. Engelsk møbelkunst inspirerede ham også til udformningen af en let lænestol med løse dunhynder.
Stellet er cubamahogni, og der er rørflet i ryg, sæde og sider. Begge stoletyper er at finde på Schæffergården.
De forskellige stoletyper er samlet i grupper omkring flere af Kaare
Klints dybe sofaer med fast polstring og betræk vævet af Gerda Henning,
her med en inspiration fra græske almuestoffer. Hanne Vedel har siden
vævet tilsvarende betræk og har tillige skabt mange af de tekstiler, der findes i spisesal og værelser. Væveren Vibeke Klint har udformet de enkle
gulvtæpper og løbere i natur og hvide farver, og til værelserne i Wohlerts
fløj, som nyindrettes i jubilæumsåret, har hun vævet sengetæpperne.
Da Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde erhvervede Schæffergården i 1949, blev Palle Suenson bedt om at indrette huset til norske og
danske stipendiater og til andre gæster. Ved den gennemgribende renovering af det gamle hovedhus i 1986-87 fortsattes Suensons møbleringsidéer
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af Grete Jalk, som fortsat sørgede for, at tidens danske møbelkunst fik den
bedst mulige repræsentation med afsæt i den klassisk inspirerede smag, som
kendetegner Kaare Klint og hans efterkommere.
Diderich Schæffers flotte festsal fik sit oprindelige udseende tilbage
ved renoveringen, og Grete Jalk møblerede den med stole og borde tegnet
af Ole Wanscher. Han blev Kaare Klints kunstneriske arvtager og overtog
også hans lærestol på Kunstakademiets møbelskole i 1955. Fra denne tid
stammer Schæffergårdens palisanderspisestole, og til Schæffergården tegnede han senere de tilhørende søjleborde. Fra 1945 stammer det lille, elegante dameskrivebord med jalousi og skindplade, og ved renoveringen i
1987 erhvervedes en tilhørende palisanderstol fra 1956 med de to tætstillede bagben.
Dansk møbelkunst fra Kaare Klint til Poul Kjærholm repræsenterer
en særdeles frugtbar helhed. Klint, Wanscher og Kjærholm beklædte i rækkefølge det samme embede på Kunstakademiets møbelskole. Poul
Kjærholm var som sine forgængere en eminent fortolker af sin samtid. Den
håndværksmæssige disciplin blev kompromisløst bestemmende for udformningen af en række møbler, som blev tidløse. Strenge krav til materialerne og til deres bearbejdning gør hans møbler meget eksklusive. Men selv
om materialerne oftest er nogle andre end hos Klint, er de to arkitekters
møbler alligevel præget af den samme klassiske æstetik. Aldrig prangende i
størrelsen eller udtrykket, men underlagt menneskers mål og arkitekturens
dimensioner. På Schæffergården står deres arbejder side om side som diskrete, kultiverede tilbud om siddepladser til husets gæster. Kjærholms trebenede, matforkromede armstol fra 1957 er med sit vandrette sæde og kopstykke en moderne fortolkning af Kaare Klints Faaborgstol. I sin tids
materialer har Kjærholm skabt en stol, som er præget af en tilsvarende klassisk stramhed, underlagt de lodrette og vandrette linier. Kjærholms spisestue-stole fra 1960 er opstillet i den nyeste tilbygning, vandregangen, hvor
også hans sofaer ses fastskruede i væggene. Spisestuestolen tegnede
Kjærholm oprindelig til sin egen spisestue, og den er skabt af glasfiberskal-

❧ 105

ler, her betrukket med naturfarvet læder, og stellet består af tre forkromede
fjederstålsbøjler.
Møbler tegnet stramt efter brugsbehovet kendetegner Børge Mogensens arbejder. Til FDB tegnede han en serie epokegørende møbler, hvor
brugen og udformningen af boligen blev afgørende for møblernes formgivning. Selvfølgeligt formede, ukunstlede stole og opbevaringsmøbler af høj
håndværksmæssig kvalitet blev skabt til FDBs kunder. Tilsvarende møbler
er også at finde på Schæffergården. Børge Mogensen og Hans J. Wegner
blev født samme år, og begge arkitekter havde meget præcise intentioner
med deres arbejde som møbelkunstnere. For Wegner var det altafgørende
at skabe en ideel møbeltype, en stol, som kunne tilfredsstille de optimale
krav om siddeegenskaber og håndværksmæssig kvalitet. I begyndelsen af
1940’erne blev den stol til, som siden simpelthen er blevet kaldt “Stolen”.
Også den findes på Schæffergården. Den store spisesal i Vilhelm Wohlerts
tilbygning fra 1972 er møbleret med en variant af denne stol, en let stol med
lædersæde af høj kvalitetsmæssig udførelse.
I Hans Henrik Olriks tilbygning fra 1987 er Arne Jacobsens stabelstol benyttet i den store aula og i de tilstødende konferencerum. En industrielt fremstillet brugsstol, som allerede er blevet en klassiker. Værelserne i denne afdeling er forsynet med møbler af Wegner, mens der i
værelserne i Wohlerts tilbygning er opstillet både hans og Mogens Kochs
stole og borde.
Den linie, Kaare Klint gav inspirationen til, og som Palle Suenson
gav form, er fortsat i løbet af fondets nu 50-årige historie. Det bedste af
dansk møbelkunst tilbydes diskret og i et sikkert udvalg. At denne linie så
kompromisløst har kunnet gennemføres, skyldes i særdeleshed generalsekretærparret Bente og Aksel Heltoft, der i størstedelen af fondets levetid har
haft ansvaret både for Schæffergårdens vedligeholdelse og for udsmykningen med møbel- og billedkunst.
Dansk malerkunst fra dette århundrede findes her repræsenteret,
men kun i glimt. Efter 1984 blev hovedvægten lagt på billedkunst af Sven
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Sven Havsteen-Mikkelsen:
Sommernat, Island, oliemaleri, 1985.
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Havsteen-Mikkelsen. Han er nu blevet Schæffergårdens billedkunstneriske
ansigt. I fondets første periode var kunsthistorikeren Haavard Rostrup,
dengang leder af Ordrupgaardsamlingen og af Ny Carlsberg Glyptoteks
moderne samling, kunstnerisk konsulent for Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. Rådgivet af ham indkøbtes værker af danske kunstnere, og linien
var præget af fortolkere af figurmaleriet eller af det danske landskab. Tonen
var lavmælt, kultiveret og kvalitetsbevidst.
Da William Scharff i 1911 besøgte Paris, blev han for alvor opmærksom på modernismen, det var i mødet med Cézannes og Kandinskys
kunst, han formede sit kubistisk prægede udtryk. De store udsmykningsopgaver, han fik herhjemme, var tillige i slægt med renæssancens monumentalværker. Til Studentergården i København udførte Scharff en frise i
perioden 1943/53, en stor akvarelskitse hertil erhvervedes til Schæffergården. Hans lidt tungere nordiske gemyt findes i de mange skovbilleder,
og et karakteristisk, stort billede med grantræer i en let kubistisk naturalisme har længe prydet en af de gråblå vægge i Wohlerts fløj. Fra samme generations kunst er vennen Victor Haagen Müllers fine, små opstillinger i en
fortættet, let pointillistisk stil. Og af den lidt yngre maler Jeppe Vontillius
ses et meget typisk motiv, som kunstneren har afprøvet i mange arbejder,
en siddende kvindeskikkelse, med benene over kors og malet i en udsøgt
gråblå farveskala. Fondet ejer også et par små modeltegninger af Gerhard
Henning, skitser af en kunstner, som udtrykte sig mere markant i store frodige skulpturelle fortolkninger af kvindekroppen.
Til samme generation hører Egill Jacobsen, men hans kunst har en
anden oprindelse. Ganske vist var også han optaget af den franske kunst,
men maskemotivet blev næsten enerådende i hans billeder. Picasso blev
igangsættende og under anden verdenskrig, hvor det var vanskeligt at rejse
ud, blev maskerne i etnografisk samling inspirationskilden for både Jacobsen og de andre Cobramalere. Maskerne er hos Jacobsen først motivet, senere snarere påskud for afprøvning af farveklange, mens for eksempel Asger Jorn til stadighed var optaget af maskens mystiske og magiske kræfter.
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Men Jacobsen blev måske tidligst optaget af dette nye motivkompleks. Tre
store lærreder findes ophængt i Wohlerts spisesal, på tre modlyspiller, hvor
billederne står i kontrast til lyset og træerne udenfor. Dialogen med Wohlerts arkitektur er velafbalanceret, som den er det på Louisiana.
Formidling af dansk kunst sker ved en permanent samling, men
også ved en udstillingsaktivitet, som tog sin begyndelse i forbindelse med
Schæffergårdens udvidelse i 1980’erne. Kursusvirksomheden rykkedes fra
de gamle stuer i hovedhuset til Olriks nye fløj, hvor kravene til moderne
kursusdrift først nu kunne opfyldes mere professionelt. Der blev således
skabt mulighed for, at en større og mere markant, permanent kunstsamling
kunne sætte præg på stedet.
Fondet havde i 1981 taget initiativ til en stor nordisk vandreudstilling af maleren Sven Havsteen-Mikkelsens arbejder. Forfatteren Ole Wivel,
der mere end nogen anden er kender og fortolker af Havsteens kunst, var
kunstnerisk rådgiver for udstillingen. Det første store retrospektive udvalg
af denne urnordiske kunstners værk blev sendt rundt i Norden og vist elleve
steder. Det blev indlysende, at her var en kunstnerisk vision, der var synonym med fondets om formidling af nordisk samtidskunst af kompromisløs
styrke og kvalitet. En permanent Havsteensamling på Schæffergården blev
en logisk følge af udstillingen, og med ombygningen var der skabt de helt
rigtige fysiske rammer for ophængning af en sådan samling.
Da Louisiana i 1950’erne etableredes, var det som et museum for
nordisk samtidskunst, siden blev interessen på Louisiana koncentreret om
international moderne kunst, som naturligt gav den danske kunst en mindre plads. Flere af Havsteens hovedværker var en del af den første samling,
og Louisiana viste Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde den meget store
velvilje at overdrage Havsteens billeder til Schæffergården i begyndelsen af
1980’erne; hermed blev grunden lagt til den Havsteensamling, der i dag
pryder næsten hele det gamle hovedhus. Samlingen er fortsat under opbygning, og takket være stor imødekommenhed fra kunstnerens side er
nogle af de værker, der i dag er ophængt, i depot fra kunstneren. Fondet er-
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hverver regelmæssigt fra disse deposita, ligesom der indkøbes udefra, når
mulighed og midler tillader det.
Kunsten på Schæffergården kan ikke beskrives og karakteriseres
uden omtale af en personlighed, der har påvirket de mennesker dybt, på
hvis initiativ samlingerne er blevet til: Martin A. Hansen. Som forfatter
skabte han nye måder at skrive på, ud fra et ønske om at bryde isolation ved
at skabe dialog. Hans tekster har præg af bekendelser, som kalder på en tilhører - og dialogen er i gang. Modernismens tendens til at værket, det være
sig billedet eller bogen, i sig selv blev en erstatning for religionen eller idéen,
ville Martin A. Hansen imødegå. Han tog afstand fra en kunst udelukkende
for kunstens skyld, fordi han frygtede den manipulerende kraft uden indhold, der kunne blive resultatet. Han satte sig for at skildre et begreb, han
fornemmede var blevet uoverskueligt i hans egen samtid - traditionen - og
den skulle karakteriseres ved hjælp af motiver fra en anden tidsalder end vores egen. En opfordring til at skrive om vore landsbykirker og om livet omkring kirkerne blev til bogen ’Orm og Tyr’, som også handler om traditionen.
Bogen ’Orm og Tyr’ udkom i 1952 og var resultatet af flere års rejser i vores danske land og i de områder, som engang var danske, men ikke
længere er det. På rejserne i 1949-51 fulgtes forfatteren med kunstneren og
forlæggeren: Martin A. Hansen, Sven Havsteen-Mikkelsen og Ole Wivel
kørte de lange ture og helst om vinteren. “Vinterrejser forærer en et nyt
land, større synes det, ædlere end sommeridyllen”, skriver Martin A. Hansen i bogens forord. Bogen blev det energifelt, hvorfra Sven Havsteen-Mikkelsens kunst udgik, og hvorfra den blev formet. Med Ole Wivel som katalysator og formidler - og som nær ven med Bente og Aksel Heltoft - blev
Martin A. Hansens tanker afsættet for formuleringen af fondets formidling.
Med Sven Havsteen-Mikkelsen som kunstnerisk fortolker af sit og af
Martin A. Hansens nordiske testamente fandt fondet sit eget markante udtryk for dets pædagogiske intentioner.
I slutningen af ’Orm og Tyr’ skriver Martin A. Hansen om, at
kunstnerisk inspiration bør være bundet til en idé. Sammensmeltes de to
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størrelser, da bliver kunsten til: “I almindelighed er kunstnernes anskuelser
saa lidt det der skaber kunstværker, at man tværtimod maa sige, at naar
kunstneren virkelig arbejder, saa er hans arbejde en distraktion fra det han
mener om politik, samfund, tilværelse, Gud. Men det kan hænde, at kunstnere har et forhold til idéer eller et livssyn, som ikke i sig selv er et kunstnerisk syn, men netop er dette for dem. Man maa tro at der er ikke blot et
nært slægtskab mellem det storslagne i Bachs musik og hans kristne livssyn,
men at de paa sin vis er eet”.
Musisk vellyd, ikke for vellydens egen skyld, er at finde også i
Havsteens billeder. Kunstnerens egen religiøsitet er så dybt forankret i ham,
at den er en livsbetingelse for hans kunst. Derfor ses på Schæffergården
mange religiøse billeder både med direkte aflæselige motiver fra de bibelske
tekster, men også et landskabsmaleri med en egen religiøsitet. Idéen har betinget udtrykket, som fandt sin første form med kirkerejserne og i arbejdet
med ’Orm og Tyr’. Den kunstneriske nødvendighed som bekendelse og udfordring til dialog, nøjagtig som Martin A. Hansen ville det.
Sven Havsteen-Mikkelsen er nordboer, af tanke og af holdning. Rejserne til Østgrønland, til Norge; oplevelsen af naturen i de nordiske lande
var en mere afgørende uddannelse end læretiden som sølvsmed hos Georg
Jensen, på Teknisk Skole og på Bornholm. Elevtiden i 1930’erne på Kunstakademiet i Oslo og især arbejdet med at kopiere stavkirkedekorationerne
fra Ål Kirke i Oldsakssamlingen blev sammen med opdagelsen af den storslåede, oprindelige nordiske natur altafgørende. Først malede HavsteenMikkelsen landskabsbilleder i et mindre format og figurstudier helst af den
nærmeste familie. Han lærte bogkunstens krav til træsnit af Fritz Syberg og
Johannes Larsen, mens han var på Fyn, og udviklede sig siden til en selvstændig og en af vor tids fremmeste bogkunstnere med kulmination i ’Orm
og Tyr’. Temaet i denne bog og kirkerejserne lagde grunden til mange senere kirkeudsmykninger, og sideløbende har han malet større og større
landskabsbilleder. Samlingen på Schæffergården giver en enestående mulighed for at følge dette forløb. En urokkelig fastholdelse af idéen gennem
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Festsalen på Schæffergården. Alle palisandermøbler er tegnet af Ole Wanscher.
Foto: Casper Rubin.

et langt kunstnerliv uden skelen til skiftende tiders forskellige holdninger.
Og der er ikke tale om forstokkethed. Dialogen er usvækket. Ole Wivel har
omtalt Havsteen-Mikkelsen som en religiøs kunstner i en irreligiøs tid. En
provokation, en tilskyndelse til debat både fra forfatterens side og fra malerens side.
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Schæffergården har i sin 50-årige tid som hjem for Fondet for
Dansk-Norsk Samarbejde tilbudt fornemme rammer for samtale og samvær. Indretningen og udsmykningen har været diskrete, nærværende og
indtrængende klangbunde. En opfordring til samklang, undertiden til modspil, men aldrig til ligegyldighed.
Fondet er måske netop nu i sin bedste alder. Der kan ses tilbage og
frem. Et jubilæum bør være årsag til begge dele. Aktiviteterne i jubilæumsåret har til hensigt at markere et meget levedygtigt sted, i stadig dialog med
sin egen tid. De seneste kunsterhvervelser er af den unge maler Lars Nørgaard. Den unge “vilde” maler udtrykker en impulsiv malerglæde. Billederne begynder figurativt, men ender oftest som en dynamisk leg med farver, pensel og spatel. Et udsagn fra en generation, som stadig er på vej.
Danske møbler, dansk billedkunst møder vore norske og andre
gæster. Det hele startede for knap 50 år siden med en skulpturgave fra
Norge til Danmark. En tak for den solidaritet, danskerne viste nordmændene under den anden verdenskrig, ikke mindst hvad fødevarehjælpen angik, blev udtrykt i 1949 i en skulptur af Ørnulf Bast: “To søstre”. De to
søsterriger symboliseret af to unge pigeskikkelser, der står tæt sammen, er
motivet for skulpturgruppen, der opstilledes i København på Esplanaden
ind imod Nyboder. På soklen læser man “Norge takker Danmark”. Den
norske billedhugger havde i tiden forud udført en række større udsmykningsopgaver på rådhuset i Oslo. I jubilæumsåret modtager Danmark igen
en skulpturgave fra Norge takket være en donation fra Sat Sapienta Stiftelsen. En af vor egen tids førende norske billedhuggere, Kristian Blystad, har
udført en skulptur, som den 17. maj 1996 afsløres på Schæffergården. Det
er igen mennesket, der er motivet. En moderne abstraktion med afsæt i den
menneskelige torso, udført i gråsort diabas. Et humanistisk grundsyn med
en mangfoldighed af udtryksmuligheder kan symboliseres både i Blystads
skulpturer, men også i den målsætning, der er nedlagt i fondets virkefelt.
Kristian Blystad introduceres med denne udsmykning for første
gang for et dansk publikum, og i jubilæumsåret udvides præsentationen
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med en udstilling af andre værker opstillet i dialog med Lars Nørgaards malerier. En norsk-dansk samtale og en parallel til en skulpturgave fra Danmark til Norge takket være en donation fra Ny Carlsbergfondet: På Lysebu
afsløres også i jubilæumsåret en skulptur af den danske billedhugger Erik
Varming. De to skulpturgaver vil blive stående som synlige resultater af
mange frugtbare samvær og som symboler på det dansk-norske samarbejde
i mange år efter de næste halvtreds.
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Når kvinner lengter
i Dragør (1889)
av Arne Ruste

Kvinner som lengter i Dragør tar sine tresko på
før Fanden får fot i sine, og i de første bleke renninger av sol i glipen
mellom sky og sjø i sundet, driver de flokkene
av vaggende hvite gjess ut langs stredene mellom gulkalkede,
ennå søvnøre hus, til beite på engene og langs strendene lyssamlere, duvende solbærere, korpiker med tente kjerter
kaklende sin ottesang.
Kvinnen som lengter i Dragør tar myndig og varlig hånd
om sin lodd av nødtørftig velstand. Veien tilbake legger hun
om bryggen og kjøper for en skilling fisk hos gamlingen
som har ligget noen nattetimer i sundet og fisket
for huset, for nærskyldte og for granner.
Så går hun hjem, nører opp i ovnen, en netthendt
rite i gjentagelsens litani, setter over kaffe, vekker
barn som skal i skole eller tjeneste.
Så tar kvinnen som lengter i Dragør åket over nakken,
de tomme bøttene, og går til nærmeste vannpost
(Karrebækposten, kanhende, slik den ennå står der):
møtestedet, dagens holdepunkt, der gammelt snakk
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og nyeste nytt skiftes og eltes, korrigeres og konfirmeres.
Ved vannposten blir historien til og føres videre med stødige steg under tungt åk - eksakt og vidløftig.
Kvinner som lengter i Dragør lengter uker i strekk,
måneder, ja år, for sønn eller bror, en kjærest eller ektemake
- de er der ute, som los i sundet, på fiske eller langfart
på havet,
fjerne der ute, fjerne, liksom til låns, men mest til heft
på land.
Kvinner som lengter om vinteren i Dragør
går til vevstolen og endeløse renninger,
tråd for tråd slås inn og blir lerret i lange baner.
Kvinner om våren bærer tunge ruller til kokehuset
koker i lut og bleker i veldige kar.
I aprilsolen henger de lerret ut på engene
og langs strendene, som bolde, svulmende seil
for drømmene, istedet for gråt, en stolt seilas
for friheten det er å mestre det nødvendige.
Kvinnen som lengter i Dragør løsner knuten og slipper
håret ned, når barn er i seng og mørket faller på.
Kanhende klyver hun trappen opp til tårnet på taket,
“Kikkenborgen”, og speider en andaktsstund ut
i nattens flytende skimmer, til flakkende
lanterner og en innbilt horisont.
Så kler hun seg alene og langsomt av, kvinnen som lengter
i Dragør, tar langsomt på sitt hvite lerrets nattlinnet,
stenger trekkluken i kjøkkenkomfyren og slukker
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lampene i huset, unntatt den ene i vinduet oppe,
vendt mot sjøen. Hennes fyrlykt, hennes tegn.
Her brenner savnet som aldri slukner,
her lyser et velkomstrop i natten.

Når kvinner lengter i Dragør (1889)
inngår trolig i en planlagt diktkreds om den danske linedanser Elvira Madigan. Man kan
gjerne ha i tankene at 1889 er de store genremaleres tid: ekteparet Ancher, Krøyer, Chr.
Krogh bl.m.a. og at båndene og felleskapet i nordiske farvann var adskillig sterkere enn nå.
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Glæden ved Norge
og nordmænd
af Jørn Lund

De hedder Dag og Kjartan, Atle og Ståle, Haakon og Halvard eller Marit
og Aslaug, Gro og Synnøve, Hilde og Kari - og de græd uden tvivl alle sammen, da de blev født, sådan som vi alle gør - ikke mindst de norske børn.
Det skriver selveste Bjørnson i bondefortællingen, der heldigvis ikke hedder
‘En glad dreng’, men ‘En glad gut’: “Øyvind hed han - og græd, da han blev
født.”
Den skulle vi læse i skolen, og vi skulle lære at elske disse nordmænd
og deres dejlige land, vi skulle synge deres sange, og vi gjorde det - mere end
de nogensinde selv har gjort det. “Løft dit hoved, du raske gut” (der var han
igen, den gut), “Ja vi elsker dette landet” - der var en fanfare over disse
sange; svenskerne kunne godt gå hjem og lægge sig med deres gamle, frie
og fjeldhøje nord.
Vi er tilbage i halvtredserne, før verden gik af lave - eller rettere: efter. For i årene lige efter 2. Verdenskrig kunne man uden rødmen bruge
store ord og tale om de værdier, der knytter sig til et dansk-norsk og nordisk fællesskab. Og det gjorde man, også i skolen. I dansk og historie blev
der sunget, læst og fortalt, og geografilæreren viste ikke mindre end tolv
gange en film, vistnok fra Statens Filmcentral, om ‘Lise på sæteren’. Han
var nemlig gammel, lidt sær og som regel helt uforberedt, og så kunne han
jo altid sætte ‘Lise på sæteren’ i gang, mens han pustede sin ildelugtende
cerutrøg hen i lyskeglen fra fremviseren, pillede næse, rullede bussemænd
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og deponerede dem i sin tændstikæske. I disse omgivelser mødte jeg Lise på
sæteren - på lærredet i hvert fald i rendyrket nationalromantisk iscenesættelse.
Skolemesterens historie fra ‘En glad gut’ hørte til pensum. De to
brødre Bård og Anders står hinanden nær, men ved faderens død kommer
det til et skæbnesvangert brud, da de på en auktion byder hinanden op i forsøget på at erhverve faderens stueur. Anders’ tilværelse bliver kummerlig,
Bård bliver en rar skolemester. Vi andre skulle tilegne os hans livsvisdom
udenad:
Elsk din næste, du kristensjæl,
Træd ham ikke med jernskoet hæl,
Ligger han end i støvet.
Alt, som lever, er underlagt
Kærlighedens genskabermagt,
Bliver den bare prøvet.
Skolemesteren blev bevæget, når han fremførte dette vers, vores dansklærer
blev bevæget, når hun gennemgik det, og hele klassen blev tavs og bevæget,
når en kammerat skulle vise, at han virkelig havde lært det udenad - og Øyvind græd som sagt, da han blev født.
Vi nærmer os et træk hos nordmændene, som har med moral og kristendom at gøre. De er alvorsfolk på en anden måde, end vi er. De har stadig de kristelige værdier med i skolens formålsparagraf, uden at nogen anfægter det, de forholder sig moralsk til meget af det, man andre steder blot
lader passere med et skuldertræk. Viser den danske tv-avis et indslag om
tvivlsomme dispositioner i en større virksomhed, fortrækker tv-speakeren
ikke en mine, og seeren tænker blot: Nå, nu igen! Men er der finansskandaler i Norge, vil man i Dagsrevyen se en synligt anfægtet studievært - med
den skjulte undertekst: OG DETTE SKER HER HOS OS, I NORGE.
Norge er Nordens overjeg.
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En ven af mig mødte to overjeg’er i funktion en varm sommerdag
på fjeldet. Han var udmattet og tørstig, der var ikke nogen rislende kilde i
nærheden, men han kom så i tanker om, at han havde en dåseøl fra færgen
i rygsækken. Han satte sig ned, åbnede - og så skete der det, at han for første
gang den dag mødte andre mennesker, selvfølgelig lige da han skulle stille
sin tørst. Det var et ældre norsk ægtepar i fuldt fjeldudstyr, som med himmelvendte øjne spurgte: “Drikker du øl på fjellet”?
Det var som at bande i kirken. Et par landsmænd ville have haft fuld
forståelse for situationen.
Denne alvorsfulde fundamentalisme havde allerede digteren Poul
Martin Møller blik for. I en periode var han professor i filosofi ved Universitetet i Kristiania. Det morede ham ikke. Han omtalte i et brev nordmændene som sine “stive, højtidelige, kolde, stolte, haarde, udelicate,
plumpe, fordomsfulde Quasilandsmænd”.
Man kunne også standse op ved ordet ‘højtidelig’ og spørge, om der
ikke også er en stilforskel mellem os. Hvad er den danske grundlovsdag fx
ved siden af 17. maj? Og er der noget mere pynteligt end norske til fest?
De kan stille i stiveste puds, men har altid den mulighed at iføre sig
en folkedragt, der fortæller om slægtens regionale baggrund. De er flotte,
disse dragter. Men morsomst er det at se det alvorsfulde blik i øjnene på
dem, der tager turen fra strømlinjede nutidsmennesker til festklædte bønder, taget lige ud af et af de skrækkelige nationalromantiske norske malerier.
De ser gudhengivne ud i deres troskyldige øjne.
Personlig må jeg opbyde al min energi for at kontrollere ansigtmuskulaturen, ligesom jeg måtte, da en kollega viste mig et rigtig grundigt
norsk videnskabeligt arbejde - om norske bønders navngivningspraksis over for køer! Værket hedder ‘Gullhorn og dei andre - Kunamn i Noreg’.
Noreg - ikke Norge, for rigtige norske køer er bedst til nynorsk. En af de to
forfattere hedder Asbjørn Karbø, har været organisationschef i Norges kødog flæskecentral og hovedforfatter til bogen ‘Etik i fjøset’, altså om staldtilværelsens etiske spørgsmål.
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Bogen om konavne byder bl.a. på en top-50-liste over norske konavne:
Nr. 1 er Dagros (dag og rose) med 6.791 køer bag sig
Nr. 2 er Rosa med 6.501
Nr. 3 er Litagod med 5.714. Navnet angiver, står der, at koen mjølker godt
og er snill å ha med at gøre.
Læserne må undvære de 47 følgende konavne, men jeg kan fortælle, at visse
norske køer er opkaldt efter kongelige personer. På top-ti-listen er Fabiola,
efterfulgt af Fara, Sibylla, Lady Di og Beatrix. Politikere er oplagte inspiratorer for norske bønders konavne. I staldene eller måske oppe hos Lise på
Sæteren kan man træffe på Gro, Indira, Harlem, Thatcher og Syse - kønnet er åbenbart ikke nogen hindring; men chancen er nu større for at se
Alexis blive malket, for 173 norske køer bærer hendes navn.
Norges blomsterdal og Norges fjeld, li og fjord er så stærkt placeret
i nordmændenes selvopfattelse, at de på flere måder opfattes som fredede
områder. Her tager man fri fra civilisationen. Norske aviser bringer mange
næsten enslydende portrætter af store erhvervsfolk. Efter en redegørelse for
deres herlige virke står der som regel til sidst, at den store mand er allermest
lykkelig i sin primitive hytte langt fra civilisationen, hvor han nyder stilheden, ensomheden og den nøjsomme natur. Det kan lade sig gøre at leve en
dag uden telefax, bærbar computer og creditcards.
Og man må som sagt ikke drikke øl på fjeldet! Flere kommuner, ofte
med flertal for Kristeligt Folkeparti, gennemfører alkoholfri repræsentation. Sammen med en dansk delegation af politikere, diplomater, erhvervsog kulturfolk var jeg på et halvofficielt besøg i Møre og Romsdal Fylke en
sommer. Alt var vellykket, Norges blomsterdal og nyudsprunge birketræer
gjorde deres bedste, fylkesmannen fik tårer i øjnene, da han under kongebirken fortalte om kong Olavs flugt for tyskerne, vi kørte fra sted til sted og et godt stykke hen på aftenen blev vi, lidt udmattede, sejlet ud på Atlanten til en lille ø, hvor vi i et gammelt og meget koldt og norsk bådehus skulle
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indtage festmiddagen. På menuen stod alle Atlanterhavets herligheder,
borgmesteren løftede glasset og udbragte en skål for de danske gæster - der
mødtes i en ordløs øjenkontakt, da det gik op for dem - at der var æblemost
og ikke hvidvin i glasset. En rigtig norsk afslutning på dagen.
Allerede H.C. Andersen fik - en forsmag. Selveste Bjørnson overtalte ham til et besøg i Norge - og rejsen blev et sandt triumftog. De eneste
skyer på hans himmel viste sig ved ankomsten. Han skriver i sin dagbog, at
han på et hotel ved jernbanen efter en streng rejsedag skulle have lidt at
styrke sig på: “Jeg fik Mad paa min Stue, men en Snaps turde de ikke give,
det var forbudt at sælge paa Stationerne.” Han måtte, som han skriver,
nøjes med en halv norsk bajer.
Palle Lauring har sagt om nordmændene, at de bruger mange superlativer. Det kan jeg bekræfte. På en kort rundtur i Midtnorge, den med
æblemosten, passerede vi i følge rejseføreren verdens tredjestørste appelsinjuicetanker, vi hilste på landets mest fremtrædende klipfiskepionér, vi
holdt en kort pause det eneste sted i Norge, hvor der produceres tandpasta,
vi kørte gennem verdens nordligste vildtvoksende egeskov og så den længste indkøbscenterfacade mellem Bergen og Trondheim; en middelstor provinsby blev kaldt verdens mindste storby.
Når de norske elsker land deres med denne begejstring, kan det
skyldes, at deres suverænitet er nyvunden; i 434 år blev de administreret fra
Danmark, og fra 1814 til 1905 var de i union med Sverige. Begejstringen
har måttet holdes varm - og det er ikke svært - heller ikke for en dansker.
Intet land føler vi os så nært knyttet til som Norge; vi kan på mange måder
sammenligne lige over. Det norske er anderledes uden at være fremmed. Og
det udfordrer den indre drillepind i mange danske.
Sådan en har de ikke selv. Tag nu fx de norske erstatningsgloser til
de engelske fremmedord! I Norge har der rejst sig en organiseret modstand.
Det norske sprognævn har iværksat, hvad man kalder “Aksjonen for sprogligt miljøvern”; den følges med interesse, og støttes på forskellig måde - af
regeringen Brundtland, af virksomheder og af en del private. Der er givet
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millionbeløb i støtte til kampen for at værne det norske sprog. 125.000 norske skoleelever har fået et kampagnehæfte, der hedder “ja til norsk”; det
skal styrke det sproglige immunforsvar og fortæller bl.a., at den norske digter Henrik Wergeland bruger flere forskellige gloser end fx Shakespeare.
Der står ikke noget om, at hans skriftsprog på det nærmeste var dansk.
En del af aktionen går ud på at finde erstatningsord for de engelske
gloser. Hvorfor sige Batman, når man kan sige “lynvingen”, hvorfor sige
“happy hour”, når “billigtime” er lettere at forstå for alle?
Og skal man finde sig i, at ungdomskulturen bliver mere og mere
amerikaniseret? Det synes man ikke i Norsk Sprogråd, så man har appelleret til offentligheden om fx at finde et ord, der kan udkonkurrere en “walkman”. En “gåmand” har fundet nåde, men man foretrækker alligevel en
“lommespiller”. Den var ikke gået i Danmark.
Som en del af kampagnen har man fremstillet tusindvis af badges
med slagord. Man kalder dem naturligvis ikke badges, men “holdningsknapper”. Dem har vi heller ikke i Danmark.
Det må i det hele taget være anderledes spændende at være sprogmand i Norge end i Danmark. For også sprogspørgsmålet behandles med
alvor, med passende alvor turde man sige om et emne af betydning for kultur og identitet.
Den lærde danske teolog Poul Helgesen kalder i 1531 Norge for “et
tilholdssted for fortvivlede” (“desperatorum asylum”). Forklaringen er
den, at Norge var skjulested for flere af reformationstidens flygtninge. Betegnelsen havde en vis udbredelse. I dag søger man med glæde til Norge,
fordi landet ligger der og er så norsk, langt mere norsk, end Danmark er
dansk. Allerede Adam Oehlenschläger havde sans for det. I et privat brev
til Kamma Rahbek fremstiller han drillende den norske forfatter og skolemand Lyder Sagen i disse vers:
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Ak, Norge, hvo(r) du dog er skiön!
Hvad er mod dig den danske Tue?
Din raske og din stolte Sön
Har aldrig Hoste, sielden Snue.
(—)
I Norges Skiöd en Hytte laae,
Ved Siden af en Klippe,
Dens Væg var Leer, dens Tag var Straae,
Der drak de af en Strippe.
Dens Eier spiste daglig Torsk.
Dog var han glad thi han var norsk.
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Væsentlige årstal for
Fondet for Dansk-Norsk
Samarbejde
af Thomas Sehested

1941

Den Norske Damekomite bliver stiftet.

1941-45

Norgeshjælpen/Danskehjelpen.

1945

Carl Hammerich omkommer under et bombardement af
Shellhuset i København den 21. marts.

1946

Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde bliver stiftet den 1. marts
med det formål at bevare forbindelsen mellem de to lande.
Fondets kapital udgør ca. 16 mio. n.kr., som stammer fra
Norgeshjælpen.

1947

Lysebu gives til Fondet som en folkegave fra Norge til
Danmark.

1949

Skulpturen “To søstre” af Ørnulf Bast, der udgør anden del af
den norske folkegave, opsættes i København.

1951

Efter to år med ombygning tages Schæffergården i brug som
bolig for norske stipendiater i Danmark.
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1956

Da renterne fra Norgeshjælpen ikke viser sig at være tilstrækkelige, bliver Lysebu og siden Schæffergården ombygget for også
hver for sig at kunne fungere som hotel og konferencecenter.

1979

Efter Borghild Hammerichs død i 1978 overtager Aksel
Heltoft i samarbejde med Bente Heltoft posten som generalsekretær.

1987

Den hidtil største ombygning af Schæffergården er færdig.

1992

Aksel Heltoft træder tilbage, og Per Ivar Vaagland bliver
Fondets tredje generalsekretær.

1996

Ved Fondets 50 års-jubilæum opstilles to skulpturarbejder.
Et på Lysebu og et ved Schæffergården, udført af henholdsvis
Erik Varming og Kristian Blystad.
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Rekviem
for Aksel Heltoft
af Ole Wivel
Først høres det som regn på taget, små tørre lyde hvor jeg sover. Så hurtigere og uregelmæssigt, hvad er det? Hundepoter. Ikke på stengulv, men linoleum, det blanke sort-hvide i kvadrater på trappen og i hall’en hvor jeg
står. De to gravhunde kommer mod mig, logrende af gensynsglæde, blanke
i pelsen og øjnene, tillidsfulde uden grund. Men jeg er ventet, og vi går ind
i stuerne hvor der er tændt lys, og skønt jeg kun drømmer ser jeg bøgerne,
det blå landskab fra Hestø og Larsens store træsnit af skeand, edderfugl,
svaner på træk. Og træerne i mørket udenfor.
Nu er slottet forandret efter hans død. Markerne længst borte har man bebygget med to krematorier og vældige skorstene, her afbrændes genmanipulationer og døde dyr, kørt til ovnene i lange rækker af vogne trukket af
traktorer med lyddæmpere af hensyn til gæsterne. Der er enten meget fornemme eller syge, rumænske eller afrikanske børn med komplicerede lidelser. I receptionen står anført på tavler, hvor hospistalsafdelingerne er, og
hvor ambassadefesterne holdes med udsøgt køkken og årgangsvine eller alkoholfrie drikke til tjenere, piger, chauffører og budene der altid går i gangene med bakker, breve, bærbare telefoner eller skifter stolerækker til nye
formål. Overlæger, overheads, PC-borde og video, video, når der ikke holdes kammerkoncerter med Brahms, Steinhoff, Richter og Emmand. Nogen
øver sig på to flygler, face to face i den runde sal, hvor toneartskift registreres på skærme bag dem. Det skaber en illusion af englenes sprog.
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Computerdigteren skriver nu fem digte om dagen og læser dem en aften
hver tredje uge, dvs. 105 digte på 9450 sekunder. Den sorte sangerinde har
lært kyrilliske og judaiske alfabeter, tibetanske og thai-talmagiske remser.
Men tordenmesteren velsigner trodsigt de døde heste i protest mod deres
blindede øjne, brækkede ben og slæbesårene fra lastbiler.
Så deler man sig studiekredse med emner som århundreders encyklopædier
eller de nordiske dialekters grammatik. Man mødes senere til dramatiskforbløffende, symbolske optog, hvor rige og fattige i vekselsang, kannibaler
og vegetarer, pygmærer og finske vampyrer får frit løb for offersange, som
lyder til de dæmpede traktorers skrumlen. Man kunne savne brugsuddelere
i brune kitler, de flittige, almindelige fra en tid før kølediskene med kyllinger, som stank af støv og rotter, kørt rundt i galger med en rytmisk præcision, ingen helvedes djævel kunne have udtænkt mere perfekt.
Nye billeder smykker væggene, syntetiserede malerier i skiftende farver på
metalplader eller blinkende kopisekvenser efter ukendte mestre. Generalsekretæren er malet i bestyrelsens møderum med en lang hånd og sit uudgrundelige smil. Et skriftbånd under billedet fortæller om nødeværges fordring, grusom nederdrægtighed og hovmodige likvideringer. Han tog sit
nye arbejde på sig i tillid til, trods anfægtet tro på, tilværelsens pålidelighed.
Det kunne man kalde naivt, hvis man ikke vidste bedre om hans ligefremme
forhold til dommeren, som var morder, skønt han gik sine formiddagsture
i Ørstedsparken, eller den unge pige som skiftede navn hver tiende side og
på den måde bevarede sin identitet. I det hele taget: identitet som en slags
prøveløsladelse eller betinget dom, uden forargelse eller retfærdiggørelse,
uden de overflødige utopier her på barmhjertighedens grå jord. Han havde
været ligslæber, hjemkommet fra Neuengamme i maj 1945.
Nu var han nået til et endepunkt som generationer i århundreder før ham:
hvor rabbier havde spurgt i rådløshed med fingre i det flettede skæg, mar-
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tyrer under Neros blik, langt senere teologer med små elfenbenshænder på
fangst efter lopper under parykken og bondestudenter med tværsindet tvivl.
Her var alle guders liv i syv himle endt, også i forklædninger som sfinks, Caligula med sin hest og inkvisitionens satansfordrivere. Her gik man ligegyldigt forbi menneskesønnen uden tornekrone, nedtaget af korset mens de
klædte ham til døden.
Fra: ’Sol og krig’. (1995)

Aksel Heltoft, 1922-95, dansk forfatter, fra 1955 efor på Schæffergården, 1978 tillige på Lysebu, fra 1979-92 generalsekretær for Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. Under besættelsen udgav han sammen med Bente Hammerich (senere Heltoft) det illegale blad ’Folk og
Frihed’, samt den litterære antologi: ’Der brænder en ild’. Novellesamlingen ’Polakken’
(1948) udtrykker bl.a. hans erfaringer fra koncentrationslejren Neuengamme.
Torben Brostrøm
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Bogens bidragydere
Vigdis Ystad,
født 1942, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Har haft
forskellige forskningspolitiske hverv. Fagområder - bl.a. den romantiske periode i skandinavisk litteratur, moderne lyrik, Henrik Ibsens forfatterskab.
Bøger og artikler om forskellige emner og forfattere. Redaktør af ‘Contemporary Approaches to Ibsen’. Fellesstyreformann i Fondet for DanskNorsk Samarbejde.
Benny Andersen,
født 1929. Debuterede med digtsamlingen ‘Den musikalske ål’ (1960).
Forfatterskabet omfatter digte, noveller, erindringer, skuespil, børnebøger.
Særlig kendt er digtsamlingen og lp-pladen ’Svantes viser’ (1972), hvor han
viser sit talent som komponist og pianist. Digtsamlingen ‘Denne kommen
og gåen’ (1993) handler fortrolig kritisk om menneskenes møde med hinanden.
Thomas Sehested,
født 1967, fra 1990 studerende ved Institut for Historie, Københavns Universitet, 1992-94 tillige ved Institut for Film- og Medievidenskab, fra 1993
assistent ved Danmarks Nationalleksikon. Fra februar 1995 beskæftiget
med en undersøgelse af Norgeshjælpen.
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Mogens Brøndsted,
født 1918, cand.mag. 1945, dansk lektor ved Oslo Universitet 1946-50,
professor i nordisk litteratur ved Odense Universitet 1966-88. Blandt
skriftlige værker kan nævnes ‘Danske i Norge’ (1953), ‘Henrik Ibsen. En
antologi’ (1951). Endvidere bøger om forfatteren Goldschmidt m.fl..
Peter Poulsen,
født 1940. Udvalg i ‘Digte 1966-91’ (1993). Seneste digtsamling ‘Yoricks
kranium’ (1995). Lyrisk gendigtning af bl.a. Gottfried Benn, Fernando
Pessoa og Baudelaire. Romanforfatterskabet omfatter bl.a. ‘Freud, Jung og
de andre’ (1978) og ‘Byens lys’ (1984).
Mentz Schulerud,
født 1915, studerede egyptologi og sprog- og litteraturhistorie, lærer i nordisk litteratur ved Oslos Universitet. I 1947 ansat ved NRK. Teatersjef
1962-67. Værker om nordiske, særlig dansk-norske forhold, bl.a. ‘Norsk
kunstnerliv’ (1960), ‘Nordmenn i København’ (1963).
Jørgen Sestoft,
født 1934, arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole 1958, professor
samme sted fra 1989. Har bidraget til forståelse af arkitekturhistorien med
bl.a. ‘Arbejdets bygninger, Danmarks Arkitektur’ (1979).
Ketil Kiran,
født 1950, sivilarkitekt. Har udgivet digtsamlingen ‘Tidetavler’ (1977), fagprosabog ‘Maya’ (1981), ‘Fagert er landet?’ (1995) og artikler i fagpressen
om byggekunst.
Marianne Wirenfeldt Asmussen,
født 1945, mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet 1981. Fra
1982 kunstnerisk konsulent for Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde på
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Schæffergården. I 1990 ansat som leder af Karen Blixen Museet på Rungstedlund. Har udgivet bl.a. ’Wilhelm Hansens oprindelige franske samling
på Ordrupgaard’ (1993). Næstformand for Dansk-Norsk Samarbejdes
danske afdeling.
Arne Ruste,
født 1942. Debuterede i 1973 med samlingen ’Askeladd’. Otte digtsamlinger, bl.a. ’Steinvakt’, ’Dikt 1973-1983’. Gendigtning af Ted Hughes:
’Crow’: ’Kråke’ (1994). Forlagsredaktør 1985-94. Daglig leder af Norsk
Forfattersentrum.
Jørn Lund,
født 1946. Studier i dansk og nordiske sprog, professor 1980, chefredaktør
for Den Store Danske Encyklopædi 1991, direktør i Gyldendal 1995. Medlem af Dansk Sprognævn fra 1980, af Det Danske Akademi fra 1989, formand for Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde siden 1989.
Ole Wivel,
født 1921. Har udgivet digtsamlinger, essays og biografier bl.a. om Martin
A. Hansen og Karen Blixen. Medlem af Gyldendals bestyrelse og direktion
1954-83.
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“Norgeshjælpen” het det i sør. I nord talte man om
“Danskehjelpen”. Men de to ord betyr ett og det samme. De
betegner et spontant uttrykk for et fellesskap mellom Danmark og
Norge. Den danske Norgeshjælpen sørget ikke bare for matvareleveranser til Norge under krigsårene, den la også grunnlaget for
opprettelsen av Fondet for dansk-norsk samarbeid. Om denne
historien, Fondet og Fondets to eiendommer - Lysebu og
Schæffergården - handler denne boken.
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