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Periode ca. 1770-1900: Kredsen omkring Farumgård og præstegården. 

Poul Edvard Rasmussen (1776-1860) 

 

Født på Paltholmgård 1776. Flyttede til København 1788, hvor han blev adopteret af rektor for 
Efterslægtens Skole Edvard Storm. Student fra efterslægten. Juridisk embedseksamen i 1801, ansat 
som auditør 1801-09. 1811 komponerede han melodien til ”Danmark dejligst vang og vænge”. 
Boede på Kaalundsvej 1825-1860. Poul E. Rasmussen var en daglig gæst på Farumgård og havde 
desuden tæt kontakt med præsterne.   

Familien Garde. 

Kommandør Hans Georg Garde (1790-1875) var 
søofficer under treårskrigen (1848-51), hvor han   
blev draget til ansvar for nederlaget ved 
Eckernførde, hvor Danmark mistede 2 skibe og 
et tab af 134 døde, 38 sårede og 936 
tilfangetagne.  Efter at have afsonet 6 ugers 
fæstningsarrest flyttede Garde til Farum. 

Efter hans død boede et par af hans ugifte døtre i 
”Gardes hus” indtil 1925.   
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Familien Svanenskjold 

 

 

 

Lærer Horst med sin hustru Ulla Horst og søstrene Garde. 

 

Hofjægermester Peder de Svanenskjold(1764-1829) ejede 
Farumgård 1805-1830. Peder de Svanenskjold havde 6 
børn, hvoraf de 2 ældste, Marie og Ane Cathrine forblev 
ugifte. Til dem solgte han huset på Farum Hovedgade 65 
”Den Svanenskjoldske Stiftelse” i 1825, og de to søstre 
boede der i det meste af deres liv.  Efter Maries død i 
1865 flyttede Louise de Svanenskjold ind med sine to 
døtre, Regina og Ulla. Louise var enke efter Eduard de 
Svanenskjold, som blev Kgl. Skovridder. Ulla blev gift 
med lærer Horst i Farum, Regina forblev ugift og blev 
boende til sin død i 1920.I samme periode boede andre 
enlige kvinder af familien i huset: Nancy Kunigunde 
Svanenskjold, Regina Dorthea Kathrine Bonnevie og 
Johanne Adelaide de Svanenskjold. 

I 1891 blev Johanne de Svanenskjold og Regina Bonnevie 
og en af søstrene Garde sammen med flere andre kvinder 
fra Farum udpeget til at bestyre den nystartede forening 
”Farum Sogns Menighedspleje- og Velgørenhedsforening. 
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Periode ca. 1900-1984: Kultur og politik 

Kunstmaler Emil Krause med familie.  

 

 

 

Gårdejer Karl Larsen. (1881 – 1957) 

Karl Larsen var 6. generation på sognets største gård Solvang 
og blev repræsentant for de bønder, der fik stor indflydelse på 
sognets udvikling. Brød med Landlisten i 1915 og tog 
initiativet til dannelsen af Konservativ vælgerforening, som blev den dominerende politiske gruppe 
1921-63. KL var sognerådsformand 1921-29. I denne periode var han en af de førende kræfter, der 
sikrede et moderne skolevæsen i Farum, hvor kommuneskolen og teknisk skole blev indviet.  Han 
deltog desuden i et utal af bestyrelser, bl.a. Slangerupbanens.  Han var formand for Farum 
Turistforening og skrev et fint turisthæfte i 1932.  

 

Emil Krause (1871-1945) 
Mange malerier fra sine rejser 
og raderinger fra København. 
Udstillede på Charlottenborg 
flere år – var også medlem af 
censurkomiteen nogle år. 
Ægtefælle Bertha Marie 
Vilhelmine Brassel  med hvem 
han fik børnene Bertel, Anne-
Marie gift Mandel og siden 
Jørgen, der døde som 2 årig og 
Nilaus, der begik selvmord 
som 15 årig. !904 købte 
Krause Flintehuset og flyttede 
til Farum i 1920’erne. Købte 
senere Rytterskolen og 
ombyggede stalden til 
beboelse. Familiens 
medlemmer boede på skift i de 
tre huse. Emil Krause deltog 
aktivt i Sønderjyllandssagen 
og stod bag opførelsen af 
genforeningsstenen og 
Valdemarstenen.  
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Stationsforstander Jespersen (1881-1966) 

 

 

 

 

Tage Møller (1916-88) 

  

 

 

 

 

 

 

  

Johannes Jespersen var 
stationsforstander i Farum fra 1910, men 
satte især sit præg på Farum som politisk 
aktiv i det konservative parti. 1921-29 
som næstformand   fra 1921-62 som 
formand og sognerådsformand – fra 
1959 som borgmester.  I Jespersens 
periode skete der mange ændringer, men 
han ønskede ikke, at Farum skulle få del 
i den store udflytning i 1950’erne, da han 
ønskede at bevare landsbyidyllen. Dog 
steg befolkningstallet i hans periode fra 
1500 til 4000 indbyggere. Johannes 
Jespersen blev Farum første – og sidste 
æresborger.  

Tage Møller blev den sidste konservative 
borgmester, der fik posten 1962 efter 
Johannes Jespersen. Efter et år gik han af 
for at varetage jobbet som stadsingeniør i 
Gladsaxe. 

 Gravstedet er fra 1882 og her ligger 12 
medlemmer af familien Møller begravet. 
Hegnet omkring kirkegården er lavet af 
Lars Christian Møller, der som sin far var 
smedemester i Farum, og hvis gravsted 
stadig ses.   
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Familie Jensen, Jernbanehotellet-Williams 1917-1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Christian Jensen ejer af Jernbanehotellet 1917-37. I denne periode indrettede 
sønnen William Jensen en biograf i 1921 på hotellet. William Jensen overtog hotellet 1937 
og det fik navnet ”Williams Hotel” I 1957 overtog sønnen, Ib Jensen hotellet, som han drev 
sammen med sin kone Lis Jensen indtil 1984. Hoteldelen blev lukket i 1977.  I de 67 år 
familien ejede Williams blev det et vigtigt samlingssted for såvel lokale som folk udefra. 
De 3 ejerede formåede at ændre hotellet, så det i hele perioden levede op til de skiftende 
krav fra kunderne, der både var private, foreninger, politikere og turister. Fælles for dem 
alle var høj kvalitet. 
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Ruth Riis-Hansen (1908-2002). 

 

Ruth Riis-Hansen købte sammen med sin mand Finn Riis-Hansen Farumgård i 
1965. Ruth Riis-Hansen sørgede ikke blot for en gennemgribende renovering af 
Farumgård. I 1969 købte Riis-Hansen ”Gardes hus” med renovering for øje, og i 1971 var huset 
genskabt i den smukke form, som ses i dag. Hun blev en aktiv del af ”Farums Venner”, der stod bag 
renovering og vedligeholdelse af den gamle landsbys huse. I Stavnsholt var den gamle 
købmandsbutik ”Cornelen”, der lukkede i 1962 forladt og meget ødelagt, da kommunen henvendte 
sig til ”Egnshistorisk udvalg”, der var stiftet i 1968 med det formål at bevare Farums fortid, og de 
takkede ja til at påtage sig ansvaret for renovering og bevarelse af bygningen. Ruth Riis-Hansen var 
en del af bestyrelsen og lod i årene 1969-73 afholde julestue på Farumgård, hvor overskuddet gik til 
Cornelen.  

Peter Brixtofte (1949-2016). 

 

Peter Brixtofte sad i Folketinget for partiet Venstre i flere perioder og var en kort tid skatteminister i 
regeringen Schlütter. Han vil dog først og fremmest blive husket for sin periode som borgmester i 
Farum 1985-2002. 

Ruth Riis-
Hansen (2. 
person fra 
højre) ses 
sammen med 
medlemmer af 
Egnshistorisk 
Selskab ved 
åbningen af 
Cornelen i 
1975 


