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KULTUR2. sektion 8. maj 201818

- er det søndag den 13. maj kl. 
11, at Fåregræsserforenin-
gen Ermelunden sætter får og 
lam på græs i foldene mellem 
Agervang/Torsvang og Erme-
lundsstien. Alle er velkomne. 
Der vil være smagsprøve på 
fårespegepølse og en forfrisk-
ning. Du kan også melde dig til 
at føre tilsyn med fårene i som-
mer i ire dage om måneden.

- laver Foreningen Spisevennerne nu også fælles spissammen- 
arrangementer. De første to arrangementer er fastsat til den 22. 
maj og 19. juni kl. 12 i Sorgenfrivang, Grønnevej 261 i Trivsels-
rummet. Her bydes på gryderet og dessert, kaffe/te og en småka-
ge alt sammen til en pris af kr. 50.- Tilmelding www.spisevenner-
ne.dk eller tlf. 29882346 eller til mail@spisevennerne.dk

- invirerer Dansk Vandrelaug til tur 13. maj med start fra Lyng-
by Station kl. 10. Turen går langs søpromenaden, gennem Lyngby 
Åmose til Bagsværd sø.  Frokostpausen ved Sophienholm. Turen 
er på 16 km  og slutter ved Lyngby station ca. kl. 15. For ikke med-
lemmer koster det et mindre beløb at deltage.

- arrangerer Birte Lunau tirs-
dag 15. juni kl. 14-16 en gra-
tis vandring fra Nyfrederiksdal 
til Frederiksdal og retur med 
udgangspunkt Tyrolerhuset, 
Nybrovej 315. Turen går for-
bi Marienborg, Sophienholm, 
Spurveskjul og Hummeltoften 
og ad Prinsessestien tilbage. 
Alyses i tilfælde af regn.

- holdt Lyngbys bridgeklub-
ber i forrige uge sæsonaf-
slutning. Således lukkede og 
slukkede Klør Es efter vinter-
halvåret i mandags med en 
kort generalforsamling, en 
let anretning med vin. Der-
efter blev der spillet en min-
dre koncentreret gang bridge 
end ellers. Klubben holder til 
i Lyngby Musikskoles loka-
ler på Ny Lyngbygaard. Der er 
rigelig mulighed for at spille i 
sommerhalvåret. Mange klub-
ber holder åbent hus, hvor alle 
medlemmer af Dansk Bridge 
Forbund kan deltage. Klør Es 
mødes igen til september.

- går Gl. Holtegaard og Kun-
sten i Aalborg i august 2018 
sammen om at hylde den dan-
ske surrealist Rita Kernn-Lar-
sen i en omfattende soloudstil-
ling af kunstnerens værker. Gl. 
Holtegaard efterlyser Kernn-
Larsens værker fra 1930’erne 
og frem fra private hjem både i 
Danmark og udlandet. Har du 
selv, eller kender du til nogen, 
der har et værk, så kontakt ger-
ne Gl. Holtegaards direktør 
Maria Gadegaard på mgad@
rudersdal.dk.

FORRESTEN

Af Mette Henriksen, stadsarkivar ved 

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

LOKALHISTORIE I marts 1963 
ik borgerne i Lyngby-Taar-
bæk noget så moderne som 
et Musikbibliotek. Det kom 
til at ligge i det gamle land-
sted Gramlille fra midten af 
1700-tallet, og det var det aller-
første af sin slags i Danmark. 

De biblioteksfaglige visio-
ner var høje i Lyngby, og på 
Danmarks Biblioteksforenings 
årsmøde i 1963 omtalte bibli-
oteksdirektøren åbningen af 

Musikbiblioteket i Lyngby som 
”en milepæl i de danske folke-
bibliotekers udvikling”.

Musikbiblioteket blev ind-
rettet med møbler af datidens 
førende danske møbelarki-
tekter Hans Wegner, Kaare 
Klint og Arne Vodder. For at 
sikre at udstyret var det bedst 
mulige, bad man civilingeni-
ør Søren Sørensen fra DR om 
at være rådgivende ved valg af 
musikudstyr.  

Musikbiblioteket anskaffe-
de en stor samling af musiklit-
teratur og noder samt en vok-

sende samling af grammofon-
plader. Lånerne kunne i starten 
høre pladerne i bibliotekets 
hovedtelefoner og ved gram-
mofonkoncerter, og senere 
blev det muligt at hjemlåne 
pladerne, hvis man ik god-
kendt sin pick-up. 

Den kulturpolitiske sats-
ning med åbningen af Musik-
biblioteket i 1963, efterfulgt 
af Stadsbibliotekets åbning 
i 1968, var noget man lagde 
mærke til, - også langt uden 
for kommunens grænser. 
Borgmester Paul Fenneberg 
kunne således stolt fremvise 
Musikbiblioteket for danske 
og udenlandske delegationer, 
der ville have tilsvarende bib-
lioteker hos dem selv. 

Musikbiblioteket blev set 
som den første etape i byggeri-
et af Stadsbiblioteket, som blev 
indviet i maj 1968. Stadsbibli-

otekets 50 års jubilæum fejres 
den 25. maj med et lot arran-
gementsprogram, som man 
inder på www.lyngbybib.dk. 
Alle er velkomne.

Billedtekst: Billedet viser 
Musikbibliotekets lokaler 
med den musikkyndige bibli-
otekar klar ved ekspeditions-
skrivebordet og i baggrun-
den reoler med grammofoner, 
der blev betjent af biblioteka-
ren, 1963. Bagerst var der 8 
alytningspladser med stereo-
hovedtelefoner. 

Ugens Lokalhistoriske Billede:

Musikbiblioteket 
I 1963 åbnede Danmarks første musikbib-
liotek, og det lå lige her i hjertet af Lyngby. 
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