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INDLEDNING
 
Endelig.  Det lykkedes. Der er gået 45 år siden lindetræet blev plantet, 10 år siden Støtteforeningen
for Kulturstedet Lindegaarden blev dannet, 8 år siden Fonden Kulturstedet  Lindegaarden blev stiftet,
7 år siden Fonden købte Lindegaarden for 10 kr. af Lyngby-Taarbæk Kommune, 3 år siden A.P. Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal bevilgede 12 mio. kr. til Lindegaardens
udvendige restaurering, og 1 år siden første spadestik blev taget. Nu er Lindegaarden reddet fra
forfald, nu er Lindegaarden bevaret med sit autentiske – og smukke – ydre som et stateligt centrum i
Bondebyen, Kongens Lyngbys gamle landsby.
 
Tak til alle frivillige og bidragsydere, der har sikret Kulturstedet Lindegaardens eksistens. For 10 år
siden var der ikke mange, der troede, at det ville lykkes, så en speciel stor tak til dem, der troede på
projektet – ikke mindst A.P. Møller Fonden. Det seneste år har været meget hektisk, så en kæmpe tak
til dem, der sørgede for, at vi gennemførte restaureringen i høj kvalitet til tiden og budgettet, samtidig
med at der var aktiviteter i lokalerne. Pladsen her gør det ikke muligt at takke alle med navns
nævnelse, men lad mig nævne hovedrolleindehaverne: sagsarkitekt Stein Hagen, bygherrerådgiver
Thorben Schmidt, formand for byggeudvalget Sten Langvad, Bo Krogh, der holdt styr på både
økonomi og drift, vores entreprenører A/S Julius Nielsen & Søn og Tækkemanden Horneby, og Jytte
Kløve, der som formand for Lindegaardens Venner med utrættelig entusiasme holdt gejsten og modet
oppe hos de mange frivillige. Endelig skal der lyde en stor tak til Niels Friderichsen, Bondebyens
utrættelige forkæmper og initiativtager til det hele.
 
Rolf Aagaard-Svendsen
Formand for Fonden Kulturstedet Lindegaarden
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Kommer du forbi Lindegaarden her i juni 2020, så daler støvkornene ganske stille ned gennem
solstrålen i stuen. Det er længe siden, de er blevet hvirvlet rundt. Her er usædvanligt stille. Det skyldes
corona pandemien.

Ellers er Lindegaarden en bistade af aktiviteter. Dagligt har håndværkerne gået på gården og
restaureret den. Dagligt har foreninger benyttet gårdens forskellige lokaler, mens frivillige har sørget
for driften og de mangeartede kulturelle aktiviteter. Og det starter igen til august. 

Kulturstedet Lindegaarden er vokset gennem op gennem frivillig indsats fra virkelig mange
mennesker. Tak til alle jer, der har bidraget til denne vækst. 
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KULTURSTEDET LINDEGAARDEN I DAG - 10 ÅR EFTER AT IDEEN OPSTOD



Lyngby-Taarbæk Kommune havde planlagt at sælge
Lindegaarden, så den kunne udstykkes til ejerlejligheder med
moderne vinduer og kviste. Dette ville fuldstændig ændre
gårdens udseende. Og det ville adskille den væsentligt fra det
historiske og velbevarede miljø, som findes i Bondebyen,
hvor Lindegaarden indgår som en del af Bondebyens historie.
Derfor tog Niels Friderichsen, formand for Bondebylauget,
initiativ til at holde et informations møde d. 7. juni 2010 om
Lindegaarden. På  dette møde blev den oprindelige
Støtteforening for Kulturstedet Lindegaarden stiftet. 
Billede til højre: Niels Friderichsen Niels. 

FØRSTE MILEPÆL

I 2010 lå Lindegaarden gemt inde bag træer og en vldtvoksende have.
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2010 - Stiftende generalforsamling for Kulturstedet Lindegaarden



2010 - Visionen for Kulturstedet Lindegaaden 

Hen over sommeren mødtes Støtteforeningen bl.a. med borgmester Søren P. Rasmussen.
Resultatet af disse aktiviteter mundede ud i, at kommunen satte lejlighedsidéen på hold, og at
vi holdt en stiftende generalforsamling for Kulturstedet Lindegaarden den 2.september 2010 i
Sognegaarden.

Formålet var at bevare Lindegaarden, som er over 300 år gammel, og som er et genkendeligt
udtryk for den bondekultur, som skabte Kongens Lyngby. Endvidere var ideen, at Lindegaarden
skulle danne rammen om et multikulturelt samlingssted for foreningsliv og for kulturaktiviteter.
Kulturstedet Lindegaarden skulle skabe nye rammer for samvær og kulturliv, og den skulle give
nye muligheder for både aktiviteter og brugere. Kulturstedet skulle blive til gavn for både
Lyngbys kultur og bygningsarven.

Med Kulturstedet Lindegaarden ville vi videreføre de aktiviteter, som allerede fandt sted på
gården, som fx folkedans og musik. Vi forestillede os, at Lindegaarden skulle være rammen om
både børne- og voksenteater, musikarrangementer, gamle traditioner, håndværk og
kunstudstillinger. Vores hensigt var endvidere at gøre kulturstedet både lokalt og globalt og
som et betydningsfuldt udviklingssted for kultur mellem forskellige nationaliteter. 

Her ser du den oprindelige vision, som blev ledestjernen for den rejse, som nu har varet i en
dekade: 
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2013 - Stiftelse af en selvejende fond til køb af Lindegaarden
Det krævede oprettelse af en fond for at købe Lindegaarden. Og det krævede 250.000 kr. for at
oprette en fond. Efter 3 år med indsamlings aktiviteter af enhver slags og private menneskers
generøsitet, kom pengene i hus. 

2013 - Køb af Lindegaarden
Lyngby-Taarbæk kommune var fra starten velvillig indstillet overfor projektet med at bevare
Lindegaarden og indrette den til et levende kultursted.

Fonden Kulturstedet Lindegaarden fik derfor mulighed for at købe Lindegaarden for 10,- kr.

Siden denne dag har Fonden Kulturstedet Lindegaarden varetaget driften af Lindegaarden, mens
frivillige fra foreningen Lindegaardens Venner har skabt aktiviteter og identitet.

De 10 kroner blev betalt kontant i form af
en skulptur udført af guldsmed Jytte Kløve.
Den bestod af en helt ny 10'er fra Danmarks
Nationalbank og en sølvæske med form
som Lindegaardens grundareal, hvori der lå
frø fra Lindetræet, som står på
gårdspladsen. På soklen var der 7
markeringer. De 6 repræsenterede
Støtteforeningens bestyrelse. Den øverste
var dybere, fordi den repræsenterede
idemanden bag Kulturstedet, Niels
Friderichsen. Foto: Jytte Kløve

ANDEN MILEPÆL
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13. juli 2013 - Køb af Lindegaarden

Da  forhandlingerne var slut og dokumenterne underskrevet, blev de 10 kroner "betalt kontant" på
borgmester Søren P. Rasmussens kontor. Fra venstre Carsten Spangsberg - formand for
Støtteforeningen, Jytte Kløve, Søren P. Rasmussen, Michael Vest - Formand for Kulturstedet
Lindegaardens Fond og Kulturudvalgsformand i Lyngby-Taarbæk Kommune, Dorete Dandanell. 

Overtagelsesfest i august 2013

Den store interesse og opbakning til det nye projekt viste sig blandt andet til overtagelsesfesten,
hvor der var optræden, aktiviteter for børn og levende musik på en smuk sommerdag i 2013.

Festtalerne ved overtagelses festen  var blandt  andre formanden for Kulturstedet Lindegaardens Fond Michael Vest,  direktør en for
Vidensby  Caroline  Arends og Kulturudvalgsformand i Lyngby-Taarbæk Kommune Dorete Dandanell. Foto: Henrik Knudsen. Foto øverst:
Bo Krogh
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afsnitstekst
Kragetræer

Under overtagelses festen blev der afholdt en auktion for at indsamle penge, så vi kunne købe nye
kragetræer til rygningen af Lindegarden. Ideen var, at der skulle stå navne eller budskaber på hvert
enkelt kragetræ.  
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Borgmester Søren P. Rasmussen og guldsmed Jytte Kløve stod for
auktionen af kragetræerne. Foto Henrik Knudsen. Nederest Jytte
Kløve



Den første tid
Fra dag ét satte Fonden Kulturstedet Lindegaarden stor energi ind på dels at drive Lindegaarden
gennem udlejning af Salen og de mindre lokaler, Stuerne. 
Støtteforeningen gik straks i gang med at "opfinde arrangementer" som fx. Store Kalkedag, med
tilstedeværelse og hjælp fra blandt andre borgmester Søren P. Rasmussen. Her fik  både facade  og
have en "ansigtsløftning". Men også foredrag og sammenkomster som bl.a. High Tea førte de ud i livet
i 2013. 

De frivilliges indsats
De mange aktive frivillige var fra starten fundamentet for både driften og aktiviteterne på gården -
uden dem intet kultursted. Der afholdes 10 bestyrelsesmøder om året og en lang række mindre
møder, hvor aktiviteterne tilrettelægges. To gange om året inviteres alle de frivillige til frivilligmiddag.
Her får de mange aktive frivillige, der til daglig får Kulturstedet til at fungere, lejlighed til at mødes til
en uformel aften. Hver anden søndag i alle måneder mødes frivillige på Lindegaarden omkring de
praktiske opgaver, som skal klares. I sommeren 2020 passerer vi således de 77. Åben Søndag. 
Det har været og er fortsat en fantastisk indsats, de frivillige yder. Og vi skylder alle, som har bidraget
stor TAK. 
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2017 - Renovering og udlejning af Stuerne 

Selv imens renoveringen af Stuerne stod på, var der aktivitet på gården som her, hvor der var dækket op til én af de to årlige
frivilligemiddage. Foto: Jytte Kløve

Med støtte fra først Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck's Fond og siden flere andre * blev
stuerne renoveret. Renoveringen  handlede primært om slå de to stuer ensuite sammen, sådan at der
kunne blive plads til 50 personer i et rum.
*) Vi takker endvidere følgende fonde, for deres støtte: Brebøl Fonden, Velux Fonden, Sydbank
Fonden, Sonning Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden og Nordea Fonden.

De to stuer ensuite, som var i et malerisk forfald i 2016, da restaureringsplanerne var igangsat. Foto Stein Hagen

TREDIE MILEPÆL
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WALK ON GOLD.
Da renoveringen var tilendebragt i 2017, blev der, inden den første udlejning af Stuerne, lagt bladguld på det sted, hvor en
foredragsholder eller taler kunne stå for at berige os alle.  Projektet havde titlen Walk on Gold. Foto: Bo Krogh.

Stuerne kan huse 50 personer og lejes ud til seminarer, generalforsamlinger, workhops, foredrag, korsang, men også til receptioner,
fester og mærkedage. Skal man samles flere kan Salen lejes ud og rumme 150 personer. Foto: Helle Grangaard.
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FJERDE MILEPÆL

2019 - Støtte til udvendig restaurering af Lindegaarden 

Vi søgte og fik 12 millioner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal. Restaureringen af Lindegaarden gik igang 24. juni 2019. Det viste sig at være i allersidste
øjeblik, hvis den skulle bevares.

Restaureringen blev færdig i foråret 2020. Ti år efter de første tiltag for at redde Lindegaarden fandt
sted. Lindegaarden fremstår nu som den prægtige 4 længede bygård den er - og en vigtig del af den
10 år gamle vision er gået i opfyldelse. 
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Formanden for Fonden Kulturstedet Lindegaarden tager det første spadestik til restaureringen. Foto: Isabella Carlander.



2019 - Lyngby-Taarbæk kommunes kulturpris 2019 

Lindegaardens signatur, kendetegn og fokus er de mange kulturelle aktiviteter. Musik høres ofte: fra
klassiske koncerter og opera over kor til helt ny musik. Lindegaardskoncerterne, der startede i 2015,
er blevet et begreb ligesom Søndags-Matinéerne er. Foredrag, forelæsninger og events samler mange
deltagere til intellektuelle vitaminer og vidt spændte diskussioner. Og børnene tiltrækkes af sjove
kreative aktiviteter som ”Lav din egen heks”.  
I 2019 anerkendes Lindegaardens mange kulturelle aktiviteter gennem tildeling af Lyngby-Taarbæk
Kommunes Kulturpris.  Sammen med kulturprisen fulgte kr. 10.000 og den legendariske skulptur
"Svømmepigen", udført af den nu afdøde billedhugger Anker Hoffmann.

ForelæsningerHÆDER TIL KULTURSTEDET LINDEGAARDEN

I juli måned 2019 blev der atter rettet fokus på Kulturstedet Lindegaarden. TV2/LORRY drager hver
sommer ud på Sjælland og udpeger i dialog med de enkelte kommuner steder, som de anbefaler.
Den 18. juli blev der lavet optagelser fra Kulturstedet Lindegaarden, og den røde sten med teksten
TV2/LORRY ANBEFALER blev lagt under skiltet uden for gården. Indslaget blev bragt i Aftenshowet. 
Foto nederst: Jytte Kløve
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Arrangementer for børn og familier 

En meget populær del af de kulturelle aktiviteter er oplevelser for børn og familier. Vi er meget
taknemmelige, dels for det gode samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune generelt, men i
særdeleshed for at vi fra 2019 - 2022 har modtaget støtte til særligt aktiviteterne for børn. 
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Foto øverst: Jytte Kløve. Nederst til venstre: Jannie Rydahl Magnussen, Til højre øverst: Stein Hagen. Nederst til venstre: Jannie
Rydahl Magnussen.



Lindegaarden laver sine egne hekse til sankthansbål i samarbejde med lokale kunstnere. Venstre heks er fra 2017 og skabt af
billedhuggeren Tine Hecht-Petersen, og højre heks er skabt af Stine Ring Hansen i 2018.  Foto Jytte Kløve

Samarbejdspartnere

Det har været, og er fortsat en fantastisk gave og inspiration, at vi har et rigtig godt og konstruktivt
samarbejde med lokale  foreninger og organisationer, men også med universiteter, lokale borgere og
udøvende kunstnere. 
Vi har fx samarbejdet med billedhuggeren Tine Hecht-Petersen i 2017 og billedhuggeren Stine Ring
Hansen i 2018 i forbindelse med "Lav din egen Heks". Her lavede børn hekse til deres eget bål
derhjemme, mens de to kunstnere skabte hver deres fortolkning af en heksemaske. Disse masker
blev omsat i en unik kontekst til en Sankthans heks, som blev brændt af på offentlige Sankthansbål i
Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Vi skylder vores netværk af samarbejdspartnere og de to kunstnere en hjertelig TAK:                             
Lyngby-Taarbæk Kommune, Det Grønne Område, Stadsarkivet, Hjorten, Sorgenfri Teaterforening, Visit
Lyngby, Frivilligcenteret, Handelsforeningen, Folkeuniversitetet og Århus Universitet, Bondebylauget,
Bondebyens Børnehave, FDF-Spejderne og Røde Kors med flere.
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Lindegaardskonceter

LINDEGAARDSKONCERTERNE kurateres af  Anette Slaatto og Helge Slaatto. Foto Kurt Wessel Hansen 2015. Foto Kurt Wessel
Hansen.

I 2015 henvendte Anette og Helge Slaatto sig til Lindegaardens Venner med en rigtig god ide, som
handlede om at spille klassisk og ny nordisk musik på Lindegaarden. Koncerterne fik titlen
Lindegaardskoncerterne. Der er siden årligt opført 6 meget velbesøgte koncerter, som hver indledes
med en middag. 

Det ville ikke have været muligt at gennemføre Lindegaardskoncerterne med så mange store, både
danske og internationale musikere uden støtte fra fonde. Det er med stor tak at
Lindegaardskoncerterne  siden 2015 har modtaget støtte fra Augustinus Fonden, Statens Kunstfond
Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond, Oticon Fonden, Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsen
Fonden, Dansk Musikerforbund, Solistforeningen, Edition Borup-Jørgensen, Knud Højgaards Fond
Dansk Tennisforbund af 1920, William Demant Fonden, Optimistfonden,15. Juni Fonden og  Fogs Fond
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LINDEGAARDSKONCERTERNE har flere gange haft koncerter med den internationalt kendte Bjarke Mogensen på accordion.
Foto: Søren Andersen.

LINDEGAARDSKONCERTERNE har haft adskillige koncerter med den verdenskendte cellist Andreas Brantelied i samspil med den svenske
pianist Bengt Svensson.

20



2017 - Håndbygget Yamaha flygel 
I starten lejede Lindegaardens Venner et flygel. Men i 2017 kunne vi erhverve vores eget håndbyggede
Yamaha flygel med en velvillig donation fra Tuborgfondet som startkapital.
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Søndags-Matineer  
Søndags-Matinéerne er et vigtigt element i gårdens virke med forestillinger, der på formidlende vis
præsenterer musik og optræden af de fremmeste professionelle kunstnere under afslappede former.
Den nysgerrige samtale med de optrædende kunstnere er central i arrangementerne. Vi vil gerne have
et publikum i tale, der ikke nødvendigvis er koncertvante, og meget gerne børn som jo også er
kvalitetsbevidste!
Søndags-Matinéerne kurateres af Niels Halse, Marianne H. Lund og Lone Bang Hemmeth.
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Øverst: Koret Papaya har gæstet Søndags-Matineerne. Foto: Jacob Crawford.
Nederst: Komponisten Frans Bak med kvintet. Foto Jytte Kløve



Streaming af koncerten Baun on Beatles i corona tiden.  Foto Jytte Kløve 
Her nedenunder pianisten Søren Baun.

Live-streaming 
I foråret 2020 lykkedes det Søndags-Matineerne af livestreame Matinéen med Baun on Beatles, som
optrådte på Lindegaarden for 3. gang. Her var plads til 4 betalende tilhører, og koncerten blev
endvidere støttet økonomisk af lytterne, som hørte koncerten hjemme fra deres egne stuer. 
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Foredrag
Lindegaardens Arrangementsgruppe har siden starten i 2013 afholdt en lang række foredrag om
arkitektur, kultur, historie og sundhed, bl.a. ”Eva og Nils Koppel,” af Johannes Herdal,
”Parforcelandskabet” af  Jette Baagøe.  Endvidere har vi trukket fulde huse i samarbejde med
”Historiske Dage” ved en række foredrag om historiske emner. Heraf kan nævnes ”Danmark efter
svenskekrigene” og ”Sønderjylland under 1. verdenskrig". Sammen med Folkeuniversitetet under
Københavns Universitet afholdes desuden jævnligt foredragsrækker om kunst. 

Siden 2019 er streamingarrangementer i samarbejde med Århus Universitet også kommet til. De
foregår ofte i Stuerne .

Jette Baagøe - lic.scient. i botanik, har gæstet Lindegarden flere gange,og Folkeuniversitet har haft flere foredragsrækker på
Lindegaarden, bla. arkitekterne Eva og Niels Koppel.
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Gårdens sal har været benyttet af Lyngby-Taarbæk Kommune lige siden 1976.  Efter købet af
Lindegaarden i 2013 har kommunen fortsat lejet Salen til de mange folkeoplysende foreninger. I
den øvrige tid lejes den ud til borgere, som afholder, seminarer, generalforsamlinger, workhops,
foredrag, korsang, men også til receptioner, fester og mærkedage.  

Lindegaardens Venner har flere gange indbudt til kulturpolitisk debat mellem politikere og
kunstnere. 
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Billedet her er fra debatten den 5. maj 2019 forud for det sidste folketingsvalg, hvor alle de politiske partier var repræsenteret
overfor et panel bestående af billedhuggeren Stine Ring Hansen, Lis Langvad, formand for Lyngby Kunstforening og operasanger
Ole Allermand. Foto Jytte Kløve

Foredrag og kulturdebat i salen med op til 150 gæster. Foto Jytte Kløve



2018  Gave fra Elverhøjkoret 
Der står i dag langs væggen 75 Højskolesangbøger på Lindegaarden. De er den vidunderlige
gave, som Elverhøjkoret skænkede til Kulturstedet Lindegaarden i 2018.
Elverhøjkoret har holdt til på Lindegaarden i mange år, hvor de øver en gange om ugen. 
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Elverhøjkoret ved en kanonaften sammen med andre kor, som alle øver og holder til på Lindegaarden. 
Foto: Justin Hummerstons, Kanonaften i 2018. Foto øverst: Jytte Kløve



2020 - Støt kulturen - Køb et guldæg
På grund af corona pandemien kunne vi ikke udleje Salen og Stuerne. Men det var stadig nødvendigt
at tjene penge til driften. Dette dilemma løste guldsmed Jytte Kløve ved at "lægge guldæg".
Almindelige hønseæg blev belagt med bladguld. Æggene blev solgt enkeltvis eller i bakker med 12 æg,
der blev bragt ud med cykelbud af de frivillig på Kulturstedet Lindegaarden. Vi er meget taknemmelige
over den store opbakning, som borgerne i Lyngby udviste. 

Gårdbutik med guldæg , øverst guldæggene. Foto: Jytte Kløve
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Men alle disse aktiviteter var nær ikke blevet til noget. Den store 300 år gamle bygård var ved at falde
sammen. Stråtaget var blevet tyndt som papir. Murstenene var ved at falde ud. Vinduerne var ved at
gå op i råd. Et hjørne af fundamentet var ved at erodere væk. Lindegaarden har altid ligget der midt i
Bondebyen. Sådan lidt anonym bag den store hæk og vildtvoksende have. 

En gang imellem gik man ind gennem porten på de toppede brosten ind til et af de kommunale
arrangementer, som blev afholdt på gården. Ellers lå den der bare. Indtil Bondebylaugets formand
Niels Friderichsen fik nys om, at kommunen ville sælge Lindegaarden så den kunne udstykkes til
ejerlejligheder. Det blev forhindret og så gik den omfattende proces i gang med at restaurere gården:
arkitekter og bygningseksperter kom på banen, overslag blev udarbejdet, fonde skulle søges – igen og
igen - til betaling af den omfattende restaurering.

Endelig i 2017 lykkes det. A.P. Møller Fonden donerede 12 millioner kroner til Fonden Kulturstedet
Lindegaarden. Dermed kunne den omfattende restaurering af de ydre rammer begynde.
Restaureringen stod færdig i foråret 2020. 

RESTAURERINGEN AF LINDEGAARDENS TAG OG FAG

Donation fra A.P. Møller Fonden 
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Foto: Rolf Aagaard Svendsen



Starten på restaureringen i juni 2019
Dagen for det første spadestik var en skelsættende
begivenhed, hvor byggeudvalget formand Sten
Langvad kunne byde velkommen til starten på den
fysiske restaurering. Formanden berettede både om
det omfattende projekt, som lå forude, men også om
det store arbejde der allerede var præsteret inden det
første spadestik. Det havde krævet en stor indsats fra
Lindegaardens Fond, men i særdeleshed for
byggeudvalget, som udover formanden Sten Langvad
bestod af næstformand i Lindegaardens Fond Bo
Krogh, idemanden bag Kulturstedet Lindegaarden
Niels Friderichsen og Lindegaardens arkitekt Stein
Hagen.

Tilstede på denne dag var hele teamet, som skulle løfte
Lindegaarden fra et stade af faldefærdig bondegård op
til status af nyrestaureret Bondeby-gård, og derved
afslutte den bevarings-og retaureringsproces omkring
Bondebyen, som havde været igang siden starten af
1980'erne. Denne lokale plan manglede nu kun, at
Bondebyens hjerte og omdrejnigs-punkt Lindegaarden
skulle have et berettiget løft. 

Lindegaarden fra 1846 digitalt opmålt
I forbindelse med de indledender arbejde blev Lindegaarden opmålt digitalt. Med informationerne fra
den denne opmåling kan Lindegaarden nu vendes og drejes, dels til brug for den ydre restaurering, og
senere i forbindelse med fremtidige renoveringsprojekter.
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Forfaldets skønhed

Søndre Længe var det sted på Lindegaarden, som var i størst forfald. Det var gennem årene næsten
ubærligt at følge nedbruddet af netop den længe. Men nu er det et overstået stadie, takket være  den 
 gennemgribende restaurering. 

30

Øverst ses Søndre Længe, og nederst til venstre tildækningen under vejs af det stykke murværk, som  trin for trin viste præcist,
hvordan restaurerings processen af murværket skulle foregå. 



Byggepladsen
I sommeren 2019 blev Lindegaarden forvandlet til en bygeplads, og gården blev pakket ind i stilladser
fra stilladsfirmaet "Barberens Stilladser".

Til venstre bliver overdækningen lagt på det slidte stråtag. Netop her arbejder Fonden på, at der i fremtiden skal etableres en
handikaprampe. Til højre kan man se et "øjeblik " fra det kæmpe arbejde, det har været, at fræse og spule alle fuger mellem hver enkelt
mursten i murvæket. Foto øverst : Rolf Aagaard-Svendsen. Nederst begge: Jytte Kløve
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Detaljerigdom 
Undervejs, da ståtaget var fjernet, dukkede håndværksmæssige og beundringsværdige konstruktioner  
frem. Det har været et maleriske syn at få øje på de mange fine  og velbevarede detaljer. 
Foto øverst og nederst til  højre: Rolf Aagaard-Svendsen. Nederst til venstre: Jytte Kløve
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Traditionsrigt håndværk
Tækkearbejdet på Lindegaarden er blevet til efter håndværksmæssige traditioner, som rækker mange
generationer tilbage. Foto øverst: Jytte Kløve. Nederst: Rolf Aagaard-Svendsen
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 Her finpudser Stein brandsikret loft i port som KALK-leverandør forøvrigt har doneret materialer til
samt grovpudset. Stein Hagen er ellers Lindegaardens restaureringsarkitekt og har været med til at
udarbejde de første visioner for Lindegaarden tilbage i 2007. Foto: Jytte Kløve.
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Boligminister Kaare Dybvad Bek på besøg for at besigtige det nye stråtag, inviteret af Foreningen Stråtag 2019. 
Foto: Rolf Aagaard-Svendsen   

2019 - Boligminister Kaare Dybvad Bek på besøg 
I forbindelse med det meget store tækkearbejde på de fire længer kom boligministeren på besøg for
at høre om det klimavenlige stråtag, som da var ved at blive lagt. Besøget var kommet i stand på
initiativ af Jørgen Kaarup, direktør for Straatagets Kontor og arkitekt Sven Jonsen samt formanden for
Tækkelauget Thomas Gerner.
 
Boligministeren fik indsigt i stråtagets klimavenlige potentiale af Rolf Aagaard Svendsen - formand for
Lindegaardens Fond; Sten Langvad - talte om den arkitektoniske tilgang; Anne Beim - om
byggematerialers bæredygtighed og om fremtiden for byggeriet; Thomas Gerner, tækkemester og
udførende tækker på Lindegaarden - om bæredygtighed i forbindelse med stråtækning, Hans-Jørgen
Kierstein, Julius Nielsen og Søn a/s, hovedentreprenøren på Lindegaardens restaurerings projekt -
orienterede om selve projektet på Lindegaarden. Herefter gik boligminister Kaare Dybvad Bek på
talerstolen og fortalte om regeringens mål for 2030 mht. bæredygtighed. 
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GULD I POSTKASSEN. Fonden Kulturstedet Lindegaarden har med tak igen i 2020 modtaget opbakning fra Konsul George Jorck
og hustru Emma Jorck's Fond. Denne støtte er gået til indvendig maling af vinduerne på Lindegaarden. Foto Jytte Kløve
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STØTTE FRA FONDE
Det havde ikke været muligt for Kulturstedet Lindegaarden at være nået hertil, hvor vi står i dag uden
opbakning fra en lang række engagerede borgere, fra frivillige ildsjæle på Lindegaarden og  ikke
mindst fra en lang række fonde. Det har været en helt uvurderlig gave, at disse fonde har bakket op
omkring Kulturstedet Lindegaarden. Vi skylder følgende fonde stor tak:

2017 - 2020. Lindegaardens udvendige restaurering
Lindegaardens udvendige restaurering har med stor tak modtaget støtte fra A.P. Møller og hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål.

2016 - 2107. Renovering af Stuerne 
Renovering af Stuerne i Lindegaardens Venstre Længe har med stor tak modtaget støtte til indvendig
renovering fra følgende fonde:  
Brebølfonden, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorck's Fond, Veluxfonden, Sonning-Fonden,
Sydbanks Fond og Nordeafonden. 

2019
Lyngby -Taarbæk Kommunes Kulturpris 
Støtte til arrangementer for børn fra Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond 2020 - 2021 - 2022.
Endvidere har 'TV2 Lorry Anbefaler 2019' rettet fokus på Kulturstedet i Kongens Lyngby.

2015 - 2020 Lindegaardskoncerterne
Lindegaardskoncerterne har med tak modtaget støtte til afholdelse af koncerter fra 
Augustinus Fonden, Statens Kunstfond, Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond, Oticon Fonden
Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsen Fonden, Dansk Musikerforbund, Solistforeningen, Edition
Borup-Jørgensen, Knud Højgaards Fond, Dansk Tennisforbund af 1920, William Demant Fonden,
Jørgen og Karla Storck's Optimistfond, 15. Juni Fonden og Fogs Fond.

2017 - 2020. Søndags-Matinéerne
Søndags-Matinéerne har med tak modtaget støtte til afholdelse af Matinéerne fra:
Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond, Statens Kunstfond, Knud Højgaards Fond, Den Bøhmske
Fond, Nordea Fonden, Jørgen og Karla Storck's Optimistfond.
 
2010 - 2013. Fondskapitalen 
Fondskapitalen på kr. 250.000 er blev etableret takket være, sponsorater, legater og donationer fra en
række firmaer, foreninger og private sponsorer:  

Lyngby-Taarbæk Kommune, Bygmestrene A/S, Bondebylauget, Advokat Uffe Thorlacius, Advodan,
Globeteam, Statsautoriseret revisor Arne Jacobsen, Lyngby Storcenter Centerforeningen,
Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn, Skolen Hjuldamperen ApS, Malermester Alf
Grønning Mikkelsen, Virum Installation ApS , Murerfirma Jensen og Dam, Arbejdernes Landsbank,
Murerfirma Ib Kristensen, Tømrer-Snedkerfirmaet Jørgen Spange ApS, Lyngby Håndværker Forening,
Tømrerfirma Jørgen Skov Andersen, Den Konservative Forening i LTK, Spillemandsdansen - samt en
lang række privatpersoner.
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BESTYRELSESMEDLEMMER I  STØTTEFORENINGEN FOR KULTURSTEDET LINDEGAARDEN

2010: Niels Friderichsen formand, Marianne Hilton, Mikael Vest, Kurt Wessel Hansen, Rita Rosenberg, Birgitte
Nielsen, Bodil Foerlev. Suppleanter: Carsten Bangsberg, Kaj Christensen..
2011: Marianne Hilton - formand,  Niels Friderichsen, Jytte Kløve, Kaj Christensen, Michael Vest
2012:  Marianne Hilton - formand,  Mikael Vest , Carsten Spangsberg, Niels Friderichsen, Jytte Kløve, Kirsten
Eikers, Lone Abel
2013: Michael Vest/Carsten Spangsberg - formand, Thomas Fuglsang, Marianne Hilton, Niels Friderichsen, Jytte
Kløve. Suppleanter: Lasse Kronholm, Lone Abel.
2014: Thomas Fuglsang /Niels Friderichsen - formand, Marianne Hilton, Michael Vest, Jytte Kløve, Jens Thyge
Kristensen, Kurt Wessel Hansen, Jens Thyge Kristensen, Kurt Wessel Hansen. Suppleanter: Willy Poulsen, Lise
Gaarde, Vibeke Vestergaard.

BESTYRELSER 2010 - 2020

BESTYRELSESMEDLEMMER I  FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KULTURSTEDET LINDEGAARDEN

2012: Mikael Vest - formand, Carsten Spangsberg, Niels Friderichsen, Marianne Hilton, Hans Boye
Nielsen.
2013: Mikael Vest - formand, Carsten Spangsberg - næstformand, Niels Friderichsen, Marianne Hilton, Thomas
Fuglsang. 
2014: Mikael Vest,/Carsten Spangsberg - formand,  Niels Friderichsen, Marianne Hilton, Thomas Fuglsang.
2014: Peter Hartmann - formand, Rolf Aagaard-Svendsen - næstformand, John Erichsen, Kurt Wessel Hansen,
Niels Friderichsen, Bo Krogh.
2015 Rolf Aagaard-Svendsen - formand, Bo Krogh - næstformand, Kurt Wessel Hansen, Niels Friderichsen, 
Niels-Erik Pedersen, Sten Langvad, Torben Lindegaard Jensen.
2016 Rolf Aagaard-Svendsen - formand, Bo Krogh - næstformand, Sten Langvad, Niels-Erik Pedersen, Niels
Friderichsen, Jytte Kløve.

BESTYRELSESMEDLEMMER I Fonden KULTURSTEDET LINDEGAARDEN, ERHVERVSDRIVENDE FOND

2017 Rolf Aagaard-Svendsen - formand, Bo Krogh - næstformand, Sten Langvad, Niels-Erik Pedersen, Niels
Friderichsen, Jytte Kløve
2018: Rolf Aagaard-Svendsen - formand, Bo Krogh - næstformand, Sten Langvad, Niels-Erik Pedersen, Niels
Friderichsen,  Grete hansen, Jytte Kløve
2019: Rolf Aagaard-Svendsen - formand, Bo Krogh - næstformand, Sten Langvad - formand for byggeudvalget,
Niels-Erik Petersen, Grete Hansen, Niels Friderichsen, Jytte Kløve
2020: Rolf Aagaard-Svendsen - formand, Bo Krogh - næstformand, Sten Langvad - formand for byggeudvalget,
Niels-Erik Petersen, Grete Hansen, Niels Friderichsen, Jytte Kløve.

BESTYRELSESMEDLEMMER I  KULTURSTEDET LINDEGAARDENS VENNER 
 
2015: Kurt Wessel Hansen - formand, Niels Friderichsen, Willy Poulsen, Dorete Dandanell, Lis Thrane, Jytte
Kløve, Jens Thyge Kristensen. Suppleanter: Niels Friderichsen, Lise Gaarde, Jens Thyge Kristensen, Anette Slaatto.
2016: Kurt Wessel Hansen/Jytte Kløve - formand, Lis Thrane, Willy Poulsen, Anette Slaatto, Dorete Dandanell, Lis
Thrane. Suppleanter: Niels Friderichsen, Lise Gaarde.
2017: Jytte Kløve - formand, Dorete Dandanell - næstformand, Uffe Christoffersen - kasserer, Niels Halse, Willy
Poulsen. suppleanter. Suppleanter: Anette Slaatto, Niels Friedrichsen og Lise Gaarde .
2018: Jytte Kløve - formand, Dorete Dandanell - næstformand, Lone Gladbo, Niels Halse, Anette Slaatto, Willy
Poulsen,  Uffe Christoffersen - kasserer. Suppleanter:  Lise Gaarde, Niels Friderichsen, 
2019: Jytte Kløve - formand, Dorete Dandanell - næstformand, Lone Gladbo, Niels Halse, Anette Slaatto, Willy
Poulsen,  Uffe Christoffersen - kasserer. Suppleanter:  Lone Bang Hemmeth, Marianne Hilton, Niels Friderichsen,
Kirsten Havelund.
2020: Jytte Kløve - formand, Dorete Dandanell - næstformand, Niels Halse, Anette Slaatto, Willy Poulsen, Kirsten
Havelund, Uffe Christoffersen - kasserer. Suppleanter:  Lone Gladbo, Lone Bang Hemmeth, Marianne Hilton,
Niels Friderichsen, Kurt Wessel Hansen.
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Kulturstedet Lindegaardens Fonds bestyrelse (tv.) og Kulturstedet Lindeggaardens Venners bestyrelse . 2020-2021
Fonden (fra venstre): Niels -Erik Pedersen, Bo Krogh - næstformand, Jytte Kløve, Rolf Aagaard-Svendsen - formand,
Grete Hansen, Sten langvad - formand for bygegudvalget, Niels Friderichsen.
Vennerne (bagerst fra venstre): Niels Halse - formand for Søndags-Matinéerne, Willy Poulsen, Uffe Christoffersen -
kasserer, Kirsten Havelund, Lone Bang Hemmeth, Jytte Kløve - formand, Dorete Dandanell - næstformand, Lone
Gladbo. 
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 skaber visioner for fremtiden på 

skuldrene af fortidens historie

Foto: Rolf Aagaard-Svendsen   




