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På titelbladet ses slægten Suhrs våben: på blå baggrund en naturligt farvet ugle siddende på 
en sort plovjernstang, hvorunder er et sort plovskær. 
Det fortælles om våbenets oprindelse, at slægtens stamfader, Bernt Suhr (ca. 1615-1685) På 
en jagt tur med kong Frederik III på dennes opfordring skød en ugle, der sad på et plovjern. 
Kongen gav ham derpå tilladelse til at anbringe disse figurer på sit våben. 
Der kendes ikke noget segl med våben for Bernt Suhr, men han og hustruen synes at have 
ført et sådant, for i skiftet i 1702 efter hans svigersøn pastot Borch nævnes en sølvkande med 
”Enkens Sl. Faders og Moders våben.” 
Våbenet med uglen formodes først at være ført af sognepræst i Købelev, Bernt Frederich Suhr 
(1677-1745) 



 

Side A2 af A29 

 

 

A.    Beretning 1984-2009 

Indhold 
Indhold ............................................................................................................................................................... 2 

Indledning .......................................................................................................................................................... 3 

Stiftelsens direktion, administration og daglige ledelse ................................................................................. 3 

Stiftelsens administrerende direktører ........................................................................................................ 4 

Stiftelsens familievalgte direktører ............................................................................................................... 6 

Fundatsen ...................................................................................................................................................... 8 

Administration ................................................................................................................................................ 9 

Stiftelsens ejendomme ................................................................................................................................... 10 

Stiftelsens ejendomme i København ......................................................................................................... 10 

Gammel Torv ........................................................................................................................................... 10 

Sønderport ............................................................................................................................................... 14 

Stiftelsens landejendomme ........................................................................................................................ 15 

Bonderup .................................................................................................................................................. 15 

Merløsegård ............................................................................................................................................. 19 

Sandlyng og Skuerup .............................................................................................................................. 21 

Brorfelde skov .......................................................................................................................................... 21 

Slægtens udvikling .......................................................................................................................................... 21 

Slægtens geografiske udbredelse ............................................................................................................. 22 

Stiftelsens økonomi ........................................................................................................................................ 22 

Legater ......................................................................................................................................................... 22 

Slægtsarrangementer ..................................................................................................................................... 24 

Gaver og indkøb.............................................................................................................................................. 25 

Afslutning ......................................................................................................................................................... 26 

Suhrske Foundation 1984-2009. Summary .................................................................................................. 26 

Management ................................................................................................................................................ 26 

Property........................................................................................................................................................ 27 

Family ........................................................................................................................................................... 28 

Index ................................................................................................................................................................ 29 



 

Side A3 af A29 

 

 

 

Indledning 
Siden oprettelse i 1859 af Den Suhrske Stiftelse er der med jævne mellemrum udgivet bøger 
om handelshuset og slægten. Blandt de mest kendte er C. Nyrups historiske meddelelser ”Det 
Suhrske hus i Kjøbenhavn 1749-1889”, der udkom i 1899. Den ”Grønne slægtsbog” udkom i 
1912, den ”Grå” udkom i 1934 i anledning af 75-års jubilæet, den ”Røde” udkom i 1959 i 
anledning af 100-års jubilæet, og den ”Blå” udkom i 1984 i anledning af Stiftelsens 125-års 
jubilæum. Der er nu endnu en gang gået 25 år, hvorfor Direktionen i overensstemmelse med 
fundatsen hermed udgiver 150-års jubilæumsbogen. 

Skulle nogen ønske en meget anderledes omtale af Det Suhrske Handelshus og den tidligste 
del af slægten henvises til Kelvin Lindemanns to bøger ”Huset med det grønne Træ” fra 1942 
og ”Gyldne Kæder” fra 1948. Én samlet og revideret udgave af disse er udgivet i 2008. 

Stiftelsens direktion, administration og daglige ledelse 
Johannes Theodorus Suhr (M6; 1792-1858) og hans hustru Caroline Falch (1790-1856) var 
barnløse. De besluttede tidligt, at deres meget betydelige formue - ved deres død - skulle 
overgå til en fond, Den Suhrske Stiftelse, til gavn og glæde primært for deres forældres 
efterkommere.  

Siden oprettelsen af Den Suhrske Stiftelse er den blevet ledet af én administrerende direktør 
med stor og anerkendt juridisk baggrund og tre familievalgte direktører. Nedenfor ses hvordan 
direktionens sammensætning er skiftet gennem tiden. 

Den Suhrske Stiftelses direktion 1859-2009 

Navn    slægts nr.     periode antal år 

Carl Emil Suhr   M7, 1. generation, bror til testator J.T. Suhr 1859-1879 20 
Ole Bernt Suhr   M9, 2. generation yngre linie   1859-1875 16 
M. A. d’Origny   gift m. K12, 2. generation ældre linie  1859-1974 15 
P.G. Bang   højesteretsjustitiarius    1860-1861   1 
H.A. Mollerup   højesteretsassessor    1861-1885 24 
Frederik Suhr   M14, 2. generation ældre linie   1874-1891 17 
Johannes Theodor Suhr  M18, 2. generation yngre linie   1875-1888 13 
Julius Holmblad   gift m. K36, 3. generation yngre linie  1879-1896 17 
P. C. N. Buch   højesteretsjustitiarius    1885-1904 19 
F.F. Adsersen   gift m. K15, 2. generation yngre linie  1888-1891   3 
Johannes Theodor Suhr  M27, 3. generation yngre linie   1891-1932 41 
L.A. Madsen   gift m. K39, 4. generation ældre linie  1891-1939 48 
J.P. Bech   gift m. K29, 3. generation yngre linie  1896-1909 13 
Jonas Poulsen   højesteretsassessor    1904-1909   5 
A.P. Grüner   højesteretsassessor    1909-1910   1 
Johannes Theodor Suhr  M36, 3. generation yngre linie   1909-1920 11 
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A.F. Lütken   højesteretsassessor    1910-1917   7 
R. Gram   højesteretspræsident    1917-1933 16 
Aug. Villads Bech  M49, 4. generation yngre linie   1920-1940 20 
Henrik Gamst Suhr  M76, 3. generation yngre linie   1932-1955 23 
Julius Møller   højesteretsdommer    1933-1947 14 
L. Th. S. Madsen  M86, 5. generation ældre linie   1939-1973 34 
Jens Iuel   M110, 5. generation yngre linie   1940-1962 22 
Ove Krarup   højesteretsdommer    1947-1962 15 
Edward Suhr   M104, 4. generation yngre linie   1956-1976 20 
Aage Lorenzen   højesteretspræsident    1962-1971   9 
Tage Brammer   M103, 5. generation ældre linie   1962-1978 16 
Louis le Maire   højesteretsdommer    1971-1972   1 
Frants Thygesen  højesteretsdommer    1972-1977   6 
Nils Teisen   M165, 5. generation yngre linie   1973-2002 29 
William Malling   M169, 6. generation ældre linie   1976-2005 29 
Peter Christensen  højesteretspræsident    1977-1993 16 
Elsebeth Koefoed  K158, 6. generation ældre linie   1978-  30 
Jørgen Nørgaard  højesteretsdommer    1993-2002   9 
Peter Suhr-Jessen  M240, 7. generation ældre linie   2002-    7 
Peter Møgelvang-Hansen professor, cand. jur.    2003-2006   4 
Niels Christian Engelsborg Voss M287, 6. generation yngre linie   2005-    4 
Mogens Gaarden  advokat      2007-2008   2 
NN          2009- 
 

Der har i alt været 16 administrerende direktører, som ikke hører til slægten, og 22 
familievalgte direktører, deraf fem indgiftede. Der har ikke i de sidste hundrede år været 
indgiftede mænd i bestyrelsen. Efter fundatsændringen i 1975 hvor slægtens kvinder fik 
stemmeret, valgtes det første kvindelige medlem i 1978. 

Stiftelsens administrerende direktører 
Stiftelsens administrerende direktør er skiftet fire gange indenfor de seneste 25-år. 
Højesteretspræsident Peter M. Christensen var Stiftelsens administrerende direktør i perioden 
1977-1993, hvor han efter eget ønske fratrådte på grund af alder. Peter M. Christensen 
indførte EDB på Bonderup i 1992/1993. Stiftelsens bogholderi er lige siden sendt til Bonderup, 
for at blive indtastet i regnskabssystemet. Hans interesse for Stiftelsen forblev dog usvækket, 
og han har efterfølgende deltaget i Stiftelsens sammenkomster, senest Familieskovturen i 
2004. I overensstemmelse med Stiftelsens fundats valgte Peter M. Christensen 
højesteretsdommer Jørgen Nørgaard, som sin efterfølger.  

Højesteretsdommer Jørgen Nørgaard var administrerende direktør i perioden 1993-2002. I 
Stiftelsen var Jørgen Nørgaard ophavsmand til den generelle og omfattende - herunder også 
den økonomisk tunge - højnelse af Stiftelsens faste ejendomme. Han gennemgik, reviderede 
og strømlinede således Stiftelsens administration og årsberetning, indførte EDB, reviderede 
allerede indgåede aftaler ved deres fornyelse, frasolgte ejendommen Sønderport på Amager, 
og købte Brorfelde Skovdistrikt. I sommeren 2002 ramtes Jørgen Nørgaard af en livstruende 
sygdom. Han ønskede derfor at trække sig med udgangen af 2002. Jørgen Nørgaard døde 
den 7. maj 2003.  
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Juraprofessor Peter Møgelvang-Hansen var administrerende direktør i perioden 2003-2006. 
Peter Møgelvang-Hansen fulgte godt op på Jørgen Nørgaards opgaver. Han fik desuden den 
meget betydelige og vanskelige opgave at forestå og gennemføre en aftrædelsesordning for 
landbrugsforpagteren ét år før kontrakten udløb. Herved sikredes, at Stiftelsen selv kunne 
modtage EU’s landbrugstilskud, der fra en bestemt dato ville tilfalde den, som de facto dyrkede 
jorden. Da opgaven var løst, valgte han på grund af øget arbejdsbyrde i sin hovedstilling at 
træde tilbage med udgangen af 2006. 

Advokat Mogens Gaarden var Stiftelsens administrerende direktør i perioden 2007-2008. Han 
har møderet for Højesteret, hører til gruppen af danske landbrugsadvokater og hjalp Stiftelsen 
med at gennemføre forpagterens aftrædelsesordning. Mogens Gaarden havde således 
allerede inden sin tiltrædelse et ikke ubetydelig kendskab til Stiftelsen og den lovgivning, som 
Stiftelsen er underlagt. Mogens Gaarden er født i 1946, og ifølge Stiftelsens fundats af 1995 
skal han gå af, når han fylder 70 år. Han valgte at fratræde med kort varsel pr. ultimo oktober 
2008, hvorfor direktionen efter en interim periode så hurtigt som muligt vil finde hans 
efterfølger. 

I den forløbne 25-års periode har Stiftelsens administrerende direktører glidende flyttet primær 
fokus og interesse fra slægtens historie og legatmodtagerernes slægtsfølelse generelt til nu 
primær fokus på Stiftelsens betrængte økonomi og sekundært slægtsfølelsen. 

   

Højesteretspræsident Peter M. Christensen    Højesteretsdommer Jørgen Nørgaard 
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 Juraprofessor Peter Møgelvang-Hansen  Advokat Mogens Gaarden        NN 

Stiftelsens familievalgte direktører 
Der er tradition for at Stiftelsens tre familievalgte direktører bliver indvalgt i en yngre alder og 
derfor bliver i bestyrelsen i en længere periode end de administrerende direktører.  

Direktør, cand. jur., Nils Teisen (M165) var familievalgt direktør i perioden 1973-2002. Nils 
Teisen var et uhyre stort aktiv for Stiftelsen.  I 1978 begyndte han at udarbejde den årlige 
tilbagevendende udgivelse af ”Beretning fra familiearkivet”. Beretningen indeholder ny såvel 
som ældre slægtsinformation, og han udgav den med stor entusiasme til og med 2001. Han 
var også primus motor i udarbejdelsen af ”Den Suhrske Stiftelse 1859-1984”, der blev udgivet i 
anledningen af 125-års jubilæet i 1984. Bogen indeholder bl.a. slægtsstamtavlen opdateret til 
og med 1983 i det omfang slægtsmedlemmer havde givet Stiftelsen besked. Niels Teisen holdt 
også meget af at komme på Bonderup. Niels Teisen ønskede, grundet svækket helbred, at 
trække sig ved udgangen af Stiftelsens regnskabsår i foråret 2002. Niels Teisen var født i 1925 
og døde 24. marts 2005. I 2002 afløstes Nils Teisen af biolog, PhD, Peter Suhr-Jessen 
(M240), der er født i 1950. Han havde i 1998 udarbejdet et responsum om ”Den Suhrske 
Stiftelses slægtsbegreb”. Han videreførte ”Beretning fra familiearkivet” fra 2002 til og med 
2005, og deltog efterfølgende i opdatering af slægtsdatabasen til og med 2008. Han har siden 
1978 siddet i bestyrelsen for den nærtbeslægtede Schou-Beckmanske Stiftelse. 

Direktør William Malling (M169) var familievalgt direktør i perioden 1975-2005. William Malling 
var altid meget interesseret i hvad der rørte sig i omgivelserne, hvor han ofte fandt inspiration 
til fornyelse. Da han så en tidlig udgave af Den Schou-Beckmanske Stiftelses elektroniske 
slægtsdatabase, ville han naturligvis have en sådan til Den Suhrske Stiftelse. Med ekstern IT-
assistance blev Den Suhrske Stiftelses hjemmeside og slægtsdatabasen færdig i 2005 med 
alle de oplysninger, som Stiftelsen havde modtaget om det enkelte slægtsmedlem. I efteråret 
2005 følte William Malling kræfterne svigte, og han ønskede hurtigst muligt at trække sig 
tilbage. Han var født i 1926 og døde 28. november 2005. Direktør, cand. merc. Niels Christian 
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Engelsborg von Voss (M287), der er født i 1960, blev på generalforsamlingen i 2005 valgt som 
hans efterfølger. Han arbejder til daglig som direktør i Mannaz A/S, og er i øvrigt bosiddende 
på en af slægtens ejendomme, Rosengaard. 

Den Suhrske stiftelses første kvindelige familiedirektør, Elsebeth Koefoed (K158), er født i 
1939 og har været i direktionen i mere end hele denne 25-årsperiode idet hun i 1978 
efterfulgte sin far Tage Brammer (M103). Hendes lange erfaring med Stiftelsens ledelse har 
været til stor gavn, glæde og inspiration for direktionens øvrige medlemmer, blandt andet fordi 
hun har kunnet fortælle hvordan underliggende årsagssammenhænge førte til allerede trufne 
beslutninger. I modsætning til de nyvalgte familiedirektører, som skal gå af når de fylder 75 år, 
er Elsebeth Koefoed valgt på livstid. Elsebeth Koefoed har i samarbejde med William Mallings 
hustru, Marianne, og Jørgen Nørgaards hustru, Irene, været primus motor i den meget 
smagfulde modernisering af køkken, badeværelse og stuer i Bonderups hovedbygning i 1994-
95. 

      

Nils Teisen (M165)               William Malling (M169) 
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Elsebeth Koefoed (K158)        Peter Suhr-Jessen (M240)   Niels Christian Engelsborg von Voss (M287) 

Fundatsen 
Fundatsen fra 1975 blev erstattet med Fundatsen af 1995. Dette skyldes dels Fondsloven af 
1983, dels at Stiftelsens ”Første Afdeling” blev omfattet af loven om erhvervsdrivende fonde 
(lovbekendtgørelse nr. 756 af 18. november 1991) og dels at Stiftelsens ”Anden Afdeling” og 
”Udlån til Trængende Professionister” henhører under den almindelige fondslov 
(lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august 1992). Stiftelsen kunne næppe finde nogen bedre til 
at gennemføre dette arbejde, da Stiftelsens administrerende direktør, højesteretsdommer 
Jørgen Nørgaard, i sit daglige virke var primus motor bag udformning og indhold af disse 
bekendtgørelser. 

Stiftelsens årlige generalforsamling – sidste lørdag i november – er beslutningsdygtig når 
mindst en fjerdedel af de i Danmark bosiddende slægtninge er repræsenteret. Dette har 
heldigvis været tilfældet i hele perioden, om end med et til tider bekymrende lille flertal. 
Advokat Klavs Brammer (M210) overtog i 1986 hvervet som dirigent på generalforsamlingen 
efter sin far, V. E. Brammer (M115), og har indtil og med 2008 elegant ledet 
generalforsamlingerne. Som oftest har der på generalforsamlingen været rejst konstruktiv kritik 
fra deltagere specielt interesserede i Stiftelsens økonomi og i slægtens ve og vel. Som 
eksempel kunne nævnes Ruthi Poul Frydenberg, der var indgiftet i slægten via K112. Efter at 
kvinderne i 1975 fik stemmeret på generalforsamlingen måtte indgiftede ikke længere deltage i 
generalforsamlingen, men deres søn Ole Bernt Frydenberg (M224), fulgte trofast faderens 
konstruktive kritik og kommentarer. Efter den ordinære del af mødet er der god mulighed for at 
tale med slægtninge over et let traktement, mens nye bekendtskaber etableres og gamle 
genopfriskes. 
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Administration 
Oprindeligt havde den administrerende direktør god assistance af Annie Bjørn Jensen, der var 
ansat som bogholder på Gammel Torv 22 i 1976 og i 1982 også overtog Stiftelsens 
regnskabsfunktioner. Anni Bjørn Jensen afløstes i 1997 af Trine Alkjær, der deltog i 
indførelsen af EDB på Gammel Torv 22. Trine Alkjær valgte at fratræde sin deltidsstilling hos 
Stiftelsen med udgangen af juli 2007, idet hun var blevet tilbudt at udvide sit andet deltidsjob til 
fuldtid. Der arbejdes fortsat på at finde en kompetent efterfølger, som kunne tænke sig i en 
længere årrække at arbejde på kontoret på Gammel Torv og dér passe de daglige gøremål 
inkl. slægts- og IT-arbejde. 

Som led i overgangen til EDB etablerede Stiftelsen i 2005 en hjemmeside www.suhrske.dk, 
som midlertidigt er utilgængelig og afløst af www.suhrske.com, der indeholder en ikke 
ubetydelig del af slægtens nyere historie. Den indeholder også Stiftelsens opdaterede 
elektroniske slægtsdatabase, som Stiftelsens medlemmer efter personlig henvendelse, gerne 
med brug af e-mail, kan få adgang til. Slægtsdatabasen indeholder information oplyst af det 
enkelte slægtsmedlem, og giver mulighed for at se slægtsinformation i op- og nedadgående 
linje. Direktionen ønsker at fremme slægtsmedlemmernes brug af IT som kontaktmiddel til 
Stiftelsen og til andre slægtsmedlemmer. Således vil Stiftelsens hidtidige og fremtidige 
informationer blive lagt på hjemmesiden. Det enkelte slægtsmedlem opfordres til at opdatere 
sine data og/eller udbrede slægtsinformation til Stiftelsens andre medlemmer ved at kontakte 
Stiftelsen telefonisk, på e-mail (stiftelsen@suhrske.dk), eller pr. brev. 

Hushovmester Werner Hemmingsen var søn af Stiftelsens hushovmester Carl Hemmingsen. 
Carl Hemmingsen var i 1897 som 14-årig blev ansat hos Ida M. Suhr (K33). Werner 
Hemmingsens mor, Mime, ansattes 10 år senere som husholdningselev hos Ida M Suhr. Carl 
og Mime blev gift i 1913, og snart kom Werner Hemmingsen til. Han tilbragte hele sit liv ved 
Den Suhrske Stiftelse. Han boede i sommermånederne hos Ida M. Suhr på Petersgaard 
sammen med sine hårdtarbejdende forældre. Om vinteren boede han sammen med 
forældrene på 4. Sal i Gammel Torv 22. Efter først faderens og senere moderens død blev han 
boende på Gammel Torv og fejrede i 1980 sit 25 års jubilæum i Stiftelsens tjeneste. Han 
startede sit arbejdsliv som kontorbud, blev senere portner og avancerede efterhånden til 
hushovmester og vicevært. I en kortere årrække drev Verner Hemmingsen også en mindre 
butik med rideudstyr i stueværelset mod Gammel Torv med indgang mellem porten og 
trappeopgangen til Stiftelsens mindelokaler. I forbindelse med at ombudsmanden i 1989 lejede 
sig ind på Gammel Torv 22 flyttede Werner Hemmingsen ned på 2. sal til en mindre lejlighed 
for enden af Stiftelsens mindelokaler. I 1997 måtte Werner Hemmingsen flytte til plejehjemmet 
Sølund, hvor han døde 5. april 1998.  
 
Werner Hemmingsen afløstes i oktober 1997 af Stiftelsens vicevært Rune Raunow, som i 2002 
afløstes af den nuværende vicevært Martin Vibe Jacobsen.  
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Ulrik W. Lorenzen, der siden 1981 havde været Stiftelsens skovfoged på landejendommene, 
blev i 1991 afløst af skovfoged Bo Jung, der siden januar 1999 har været Stiftelsens 
godsforvalter.  
 

Stiftelsens ejendomme 

Stiftelsens ejendomme i København 

Gammel Torv 

Gammel Torv 22 i København ”indenfor murene” (55o40’40.71”N & 1203417.72”E), har siden 
1749 tilhørt slægten idet Johan Peter Suhr (testator Johannes Theodorus Suhrs farfar; 1712-
1785) overtog ejendommen og købmandsforretning efter sin svigerfaders pludselige død. Ved 
Johan Peter Suhrs død i 1785 overtog sønnen - Ole Bernt Suhr (M1; 1762-1815; testators far) 
- købmandsforretningen. Da testator - Johannes Theodorus Suhr (M6; 1792-1858) – var kun 
tre år gammel blev Gammel Torv flammernes bytte under Københavns brand i 1795. Testators 
far havde travlt med at sikre sig købmandsforretningens fremtid, og kun to år senere var den 
nuværende bygning opført. Det eksisterende Gammel Torv 22 er derfor mere end 210 år. 
Forhuset blev i 1918 fredet i klasse A, mens side- og pakhus først efter restaurering og 
modernisering i 1940 blev fredet i klasse A, der fritager for ejendomsskat. For at sikre 
forhusets fundering blev der i 1986 foretaget en pilotering af bygningen. Ejendommen var i 
1981 vurderet til 3.5 millioner kr. og i 2008 til 65 millioner kr., deraf grundværdi 27 millioner kr. 
Facaden blev i 1990 gennemgribende restaureret for et større beløb. Dette resulterede i en 
præmiering for ”smukt gennemført byggeri” i 1991 af Københavns Kulturfond. 

 

Stiftelsens oprindelige købmandsgård - Det Gule Hus - Gammel Torv 22 
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Efter en større indvendig renovering af forhuset Gammel Torv 22 har ombudsmanden gennem 
Slots- og Ejendomsstyrelsen siden 1989 lejet hele forhuset undtagen 2. sal, hvor mindestuerne 
fortsat er. Efter yderligere betydelig ind- og udvendig renovering overtog ombudsmanden i 
1998/99 også lejemålet af baghuset, der efter en større restaurering og istandsættelse i 1986 
ellers havde været udlejet til Erhvervenes Eksportfremmes Sekretariat, hvor familiedirektør 
Nils Teisen (M165) var direktør. 

Stiftelsens mindelokaler består af en stor entré, den røde stue, den grønne stue og 
kontorstuen. Derudover er der en mindre frokoststue, køkken og toilet, samt en lejlighed til 
viceværten. Mindestuerne benyttes bl.a. til afholdelse af Stiftelsens årlige generalforsamling. 

 

Entré.  

Entréen har vinduer ud mod Stiftelsens gård. Entréen indeholder foruden ét stativ til overtøj og 
et andet til hat, galocher og paraplyer, en kakkelovn som ikke længere benyttes, samt billeder 
af Stiftelsens tidligere administrerende direktører.  

   

Entréen           Billeder af Stiftelsens administrerende direktører 

 

Den røde stue. 

Går man fra hoveddøren straks til venstre kommer man fra entréen ind i den store røde stue, 
der har vinduer ud mod Gammel Torv. 

I forbindelse med Gammel Torv 22´s genopbygning blev der til den røde stue vævet ét tæppe, 
som dækkede gulvet helt ud til de mangekantede fodlister. Tæppet var allerede dengang et 
stort og kostbart klenodie. I den netop forløbne 25-års periode var tæppet efterhånden blevet 
så tyndslidt, at det enten måtte renoveres for et millionbeløb, hvilket Stiftelsen ikke mente at 
have råd til, eller blot fjernes. Tæppet opbevares nu sammenrullet på Bonderup og afventer 
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økonomisk bedre tider. Det viste sig heldigvis, at det parketgulv, som fandtes under 
gulvtæppet, var i god stand. 

I nabohuset til den Suhrske købmandsgård boede fra begyndelsen af det attende århundrede 
Etatsråd Jacob Henric Schou med sin hustru Susanne Beckman. Hun var en søster til 
Dorothea Beckman, der var gift med Ole Bernt Suhr (M1). For at forhindre at de to søstre 
skulle blive våde i regnvejr når de ville mødes blev der etableret en dør direkte mellem den 
røde stue og nabohuset. Døren var gemt bag en dør i silketapetet tæt ved vinduet, og blev 
efter Dorotheas død hurtigt tilmuret. Da naboerne var barnløse valgte de, at deres ikke 
ubetydelige økonomiske midler skulle overgå til den af dem oprettede Schou-Beckmanske 
Stiftelse (se www.Schou-Beckmanske.com). Den røde stue indeholder nu slægtsbilleder og en 
række tidstypiske møbler. 

      

   

Den røde stue set fra entreen fra venstre mod højre 
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Den grønne stue 

Den grønne stue har ligeledes vinduer ud mod Gammel Torv. Den indeholder foruden 
slægtsbilleder et skrivebord, et mødebord med stole, og en sofa.  Nu benyttes Den grønne 
Stue når Stiftelsens Direktion holder møder. 

     

     

Den grønne stue set fra den røde stue fra venstre mod højre 

 

Kontorstuen 

Kontorstuen fungerede tidligere som fælleskontor for Stiftelsens kasserer, bogholder og 
sekretær. Efterhånden blev kontorets opgaver færre og administrativt enklere som følge af 
stigende automatisering ikke mindst takket være telefon, skrivemaskine, regnemaskine og 
senest PC. Behovet for kontorassistance er derfor betydeligt reduceret. Stiftelsen havde fra sin 
oprindelse et stort og smukt skrivebord. Bordpladen bestod delvist af et filtdække og havde 
plads til fire medarbejdere. Bordet var ikke egnet til at huse Stiftelsens EDB, hvorfor bordet 
blev renoveret og nu pryder godsforvalterens kontor på Bonderup. 

 



 

Side A14 af A29 

 

 

 

          

   

Kontorstue set fra den grønne stue fra venstre mod højre 

 

Det har længe været planlagt, at Stiftelsens mindestuer burde istandsættes inden 150-års 
jubilæet. Der er derfor udarbejdet bevaringsplaner for Den røde Stue af Nationalmuseet i 1995, 
af Konservatorskolen i 1999, og af Jørgen Raaschou-Nielsen i 2006. Af økonomiske grunde er 
ingen af de foreslåede tiltag igangsat, og kun opståede skader, som f.eks. taginddækningen i 
baghuset, er blevet udbedret. En udvendig restaurering af vinduer og døre er netop blevet 
gennemført. Hvordan Stiftelsen skal få råd til at genetablere silketapeter, gulvtæppe og til 
generelt at restaurere mindestuernes inventar er ikke klart. Der vil blive ansøgt om økonomisk 
støtte fra eksterne fonde til denne restaurering, som sandsynligvis i en længere årrække vil 
blokere for større eller flere familielegater. 

 

Sønderport 

Sønderport på Amager afgrænses af Svinget, Amager Boulevard og Amagerbrogade. 
Bygningen bestod af mere end 100 lejligheder samt et antal erhvervslejemål og blev købt af 
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Stiftelsen i 1951 for 3,4 millioner kr. Ejendommen solgtes i 1996 for 36 millioner kr. Få år 
tidligere blev ejendommens tag, med betydelig støtte af offentlige midler udskiftet for et tocifret 
millionbeløb. Direktionen med Jørgen Nørgaard i spidsen forsøgte derpå at opnå flertal blandt 
lejerne for en modernisering af ejendommens badeværelser og køkkener. Da lejerne ikke ville 
acceptere den lejeforhøjelse, som ville blive et naturligt resultat af moderniseringen, valgte 
direktionen at sætte Sønderport til salg. Ejendommen blev derefter solgt til den 
andelsboligforening, som lejerne oprettede. 

 

Stiftelsens landejendomme 

Den Suhrske Stiftelse har fem besiddelser mellem Holbæk og Ringsted, som på kortet er 
fremhævet. Syd for Ugerløse ligger Bonderup omgivet af skov og marker. Syd for Bonderup og 
Store Merløse ligger Merløsegård, der ligeledes er omgivet af skov og marker. Nord for 
Bonderup i retning Holbæk ligger Brorfelde skov. Vest for Bonderup, Merløsegård og Stenlille 
ligger skovene Sandlyng og Skuerup. 

 

 

Bonderup 

Det har været muligt at opspore størstedelen af de personer, som har været ejere af 
Bonderup, hvis historie kan føres tilbage til1321. Testator, Johannes Theodorus Suhr, købte 
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ejendommen i 1853 med tilliggende jord på i alt 485 ha. At hovedbygningen er gammel ses af 
årstallet 1321 højt over hoveddøren. Endvidere ses i trærammen omkring hoveddøren 
hovederne af henholdsvis Pallas Athene og Hermes. De har begge siddet der siden testator, 
Johannes Theodore Suhr, straks ved sin overtagelse iværksatte en gennemgribende 
modernisering sådan, at der bl.a. var plads til Johan Ludvig Heiberg og hustruen Johanne 
Louise Heiberg. Deres mindestue er bevaret. Bonderup var i 2008 vurderet til 62 millioner kr., 
deraf grundværdi 19 millioner kr. 
 

Ejere af Bonderup: 

(1321-1550) Forskellige ejere  
(1550-1566) Claus Basse  

 (1566)      Ellen Clausdatter Basse gift Norby  
 (1566-1592) Otte Norby  
 (1592-1608) Christoffer von Festenberg Pax  
 (1608-1631) Else Thott gift Pax  
 (1631-1660) Christen Friis  
 (1660-1680) Christian Bille / Jørgen Bille  
 (1680-1698) Peder Hjort  
 (1698)      Holger Christoffersen von Festenberg Pax  
 (1698-1699) Elisabeth Bille gift Pax  
 (1699-1711) Erik Jacobsen Eilert  
 (1711)      Hans Rasmussen / Andreas Rasmussen  
 (1711-1717) Jacob Hjort  
 (1717-1727) Johannes Christensen  
 (1727-1730) Hans Hartmann  
 (1730-1737) P. Fr. Kling  
 (1737-1744) Jens Bremer  
 (1744-1747) Johannes Mørch  
 (1747-1749) Søren Hansen Seidelin  
 (1749-1752) Knud Gregorius Kloumann  
 (1752-1754) Holger Skeel  
 (1754-1766) Christian lensgreve Holstein-Ledreborg  
 (1766-1796) P. Larsen Wiihm  
 (1796-1803) Tønnes Christian Bruun de Neergaard  
 (1803-1808) Søren H. Lund  
 (1808-1816) Frederik lensgreve Knuth-Knuthenborg  
 (1816-1852) Frederik Christian Julius greve Knuth  
 (1852-1853) Frederik Christian Julius greve Knuths dødsbo  
 (1853-1858) Johannes Theodorus Suhr (Suhrske Stiftelses testator) 
 (1859-        ) Den Suhrske Stiftelse  

___________________________________________________________________________ 
 
Bonderup er siden 1858 blevet istandsat flere gange, bl.a. er der indlagt centralvarme, og en 
del af bygningen er nu bolig for godsforvalter Bo Jung. I december 1985 ramtes laden og 
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vinkelbygningen af en brand. Bygningerne blev straks genopført, dog uden ”fru Heibergs” 
storkerede.  
Bo Jung blev i 1991 ansat som deltidsskovfoged for Stiftelsen. Stiftelsens arbejdsopgaver 
såvel som eksterne konsulentopgaver voksede dog ganske hurtigt. I forbindelse med at Bo 
Jung overtog en række yderligere opgaver, valgte Stiftelsen at fuldtidsansætte ham som 
godsforvalter fra 1. januar 1999. I den forbindelse blev det aftalt, at hans hidtidige 
konsulentopgaver blev lagt ind under Stiftelsen.  
Stiftelsen er kendt for at have et mønsterskovbrug. Dette skyldes ikke mindst Bo Jung, som 
har etableret/genoprettet lysninger, søer, jagtarealer og foretaget rydning langs skovveje og 
spor. Det kan derfor ikke undre, at Stiftelsen fortsat yder vejledende såvel som praktisk 
assistance til en række andre skove, hvis samlede areal er tre-fire gange større end Stiftelsens 
eget.  
Bo Jung gennemførte, som en af de første i landet, en PEFC-certificering af Stiftelsens skove i 
2003 og i 2008 forlænget. PEFC står for Pan European Forrest Certification baseret på 
europæiske regeringers definitioner og anbefalinger for bæredygtig skovdrift. Stiftelsen har 
med sine 675 ha skov fordelt på de fem forskellige lokaliteter endvidere siden foråret 2007 
deltaget i fødevareministeriets flerårige projekt om medarbejderdrevet innovation indenfor 
skovbrug. 
 
Bo Jung havde tidligere erhvervet ”det grønne kort”, der giver tilladelse til at dyrke agerbrug. 
Det var derfor nærliggende, at han - da forpagteren med udgangen af 2004 holdt op - også 
overtog det overordnede ansvar for landbrugsdriften. Bo Jung har efterfølgende iværksat en 
række aktiviteter, som øger vildtbestanden både kvalitativt og kvantitativt, hvilket har forbedret 
Stiftelsens jagtlejeindtægter betydeligt. På opfordring har Bo Jung i de senere år givet 
Direktionen stadigt større indsigt og detailkendskab til godsernes drift, planer og prognoser 
såvel som indtægter og udgifter, ligesom Direktionen godkender alle større beslutninger. 
 
Bo Jung har en række dygtige medarbejdere til at hjælpe sig. Det gælder siden 1996 den 
bogholderi- og IT-kyndige sekretær Helle Pedersen, siden 1998 skytten Rico Lauritsen, og 
siden 2005 også den landbrugskyndige Ejvind Larsen, der i de foregående mere end 17 år 
arbejdede for Stiftelsens forpagtere, og som derfor fortsat dagligt og alene passer landbruget. I 
forbindelse med høsten får han dog assistance sådan, at høsten kan komme i hus på kortest 
mulig tid. Derudover er der en mindre gruppe trofaste skovarbejdere, med en 
gennemsnitsansættelsestid på mere end 17 år. 
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Bonderup bygninger (55034’03.40”N & 11041’12.03”E) 
 
 
 

  

Bonderup hovedbygning set fra indkørslen   Bonderup hovedbygning set fra haven 
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Forpagterboligen på Bonderup 

Stiftelsens forpagter gennem 41 år, Poul Thygesen, valgte at fratræde i 1999, hvor han 
afløstes af Carl Boisen Thøgersen. Han fik pligt til at bo i den store forpagterbolig på 
Bonderup, som i den anledning netop var blev moderniseret for et millionbeløb.  
Carl Boisen Thøgersen valgte straks at fokusere på dyrkning af agerbrug og ønskede ikke at 
beholde og videreføre Stiftelsens besætning på ca. 100 Jersey malkekøer, som ellers i mange 
år havde været en del af landbruget. Forpagtningsaftalen løb oprindeligt for syv år, dvs. til 
marts 2006. I 2004 kom så den længe ventede og frygtede revision af EU-
landbrugsstøtteloven. Stiftelsen havde som ejer af landbrug hidtil årligt modtaget knap 2 
millioner kr., som EU-tilskud. Med indførelsen af de nye EU-regler for den kommende 10-års 
periode ville EU-tilskuddet ikke blot blive mindre (i 2008 1,3 millioner kr.) men også tilfalde den, 
som rent faktisk dyrkede landbrugsarealet i perioden 15/1 – 15/11 2005. Stiftelsen valgte 
derfor at opsige forpagterens kontrakt til udgangen af 2004. Stiftelsen tilbød samtidigt at holde 
forpagteren 100 % økonomisk skadefri. Efter længere tids dybtgående overvejelser og 
diskussion valgte Stiftelsen, med hjælp fra advokat Mogens Gaarden, at initiere en 
voldgiftssag. Efter yderligere otte måneders tovtrækkeri endte det dog med et forlig. Som en 
del af dette forlig blev der udarbejdet en timelønsaftale med forpagteren gældende indtil marts 
2006. 
Efter en betydelig stormskade af driftsbygningerne på Bonderup og Merløsegård i 1999 blev 
det besluttet at nedrive de beskadigede bygninger samt at bygge nogle nye, tidssvarende 
maskinhaller på Bonderup. De stod færdige i 2002. 

 

Merløsegård 

Merløsegård kan føre sin historie tilbage til 1676. Den ligger nogle få kilometer syd for 
Bonderup og blev ligeledes købt af testator Johannes Theodorus Suhr i 1856 med tilliggende 
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420 ha jord. Den nuværende hovedbygning er efter en brand opført i 1928. Merløsegård var i 
2008 vurderet til 44 millioner kr., deraf grundværdi 15 millioner kr. 

 

Merløsegård bygninger (55032’05,20”N &11041’12.03”E)  

     

Merløsegård haveside       Rosenhave           Kampestensbygningen           

Forpagter Poul Thygesen havde boet på Merløsegård i alle 41 år. Da han stoppede blev 
ejendommen omhyggeligt istandsat for et millionbeløb og straks udlejet til ægteparret 
assurandør Peter S. Christensen og indretningsarkitekt Inger Schierning. De havde indtil da 
drevet en mindre gård i Nordsjælland. Ægteparret har ganske fint forstået at udnytte de gamle 
bygninger i pagt med moderne tider, og efter yderligere istandsættelse og nyindretning af 
Merløsegård åbnede de i 2002 et antal værelser til ”bed and breakfast”, fødselsdagsfest, 
mindre bryllupper eller kursusaktiviteter, med mulighed for servering. De har tillige udnyttet 
deres interesse for - og viden om – roser, hvorfor de også har opdyrket og solgt en række 
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forskellige prydroser.  Peter og Inger har efter moden overvejelse valgt at stoppe deres aktive 
arbejdsliv ved udgangen af 2008. Deres efterfølgere, kok Mike A. Jørgensen og hustru Pia har 
fra årsskiftet lejet Merløsegård og dele af kampestensbygningen, som de vil benytte til kursus- 
og selskabsvirksomhed og her udnytte, at de har firmaet Greenfield, som bl.a. har et 
transportabelt køkken, og derfor også kan lave mad ud af huset til ca. 400 personer. Jagten på 
gårdens areal er udlejet. Jægerne kan bo i den moderniserede og nyindrettede, meget smukke 
kampestensbygning, hvis tag dog indenfor en kortere årrække står foran udskiftning. 

Sandlyng og Skuerup 

Testator, Johannes Theodorus Suhr, købte efter 1856 men før sin død i 1858, også Sandlyng 
Skov på 144 ha, og Skuerup Skov på 13 ha, som begge ligger 10-15 km vest for Bonderup og 
Store Merløse. Stiftelsen modtog i 1972 et købstilbud for de to skove på 1,2 millioner kr., som 
afvistes, og i dag er deres grundværdi steget til 8 millioner kr. 

Brorfelde skov 

Stiftelsen købte med overtagelse 1. maj 2002 Brorfelde Skov på i alt 243 ha for 20 millioner kr. 
Indgang til skoven (55036’32.57”N og 11039’16.52”E)  ligger kun få kilometer nord for 
Bonderup og skoven er i 2008 vurderet til 24 millioner kr., deraf grundværdi 5 millioner kr. 
Senere har Bo Jung i skoven fundet en tidligere spejderhytte, som nu er blevet tinglyst. 

Slægtens udvikling 
Det nulevende antal slægtninge, som vi har kendskab til, er i perioden fra december 1984 til 
december 2008 vokset fra 570 til 624 dvs. med ca. 10 %. Mens aldersgruppen 10-29-årige er 
blevet relativt mindre er aldersgrupperne 0-9 og 30-79-årige blevet relativt større. I såvel 1984 
som i 2008 er kvinder i overtal med ca. 10 %, mens der naturligvis er forskelle de forskellige 
aldersgrupper imellem. 

   December 1984 December 2008 
år K M total K M total 
0-9 47 40 87 55 47 102 

10-19 72 59 131 50 61 111 
20-29 59 61 120 28 28 56 
30-39 35 28 63 51 40 91 
40-49 36 39 65 54 46 100 
50-59 16 23 39 30 27 57 
60-69 14 14 28 25 23 48 
70-79 11 7 18 23 19 42 
80-89 9 8 17 9 6 15 
90-99 1 1 2 1 1 2 
sum 300 270 570 326 298 624 
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Slægtens geografiske udbredelse 
I ældre tid var langt størstedelen af slægten bosiddende i Danmark dog med tidlige udvandrere 
til specielt Sverige og USA. Denne udvikling er fortsat. 

Stiftelsens økonomi 

Legater 
Antallet af slægtsmedlemmer, der modtager legater er steget til ca. 400 igennem de seneste 
25 år, og er i juni 2008: 283 (Danmark), 43 (Sverige), 9 (USA), 9 (United Kingdom), 7 
(Canada), 6 (Norge), samt ca. 39 andre fordelt med én til fire personer i resten af EU, 
Australien, Sydamerika & Afrika. Det har hidtil været praksis, at en 1. generations udvandrere 
kunne medbringe sine legater, mens 2. generations udvandrere maksimalt kunne opnå tre 
legater, og 3. generations udvandrere normalt ikke kan modtage legater. Udvandreres 
efterkommere har dog mulighed for at søge om beskeden støtte til uddannelses-/studierejse til 
Danmark. 

Legat antal/person Danmark Resten af verdenen 
1 48 21 
2 64 25 
3 74 35 
4 41 13 
5 26 12 
6 22 5 
7 6 1 
8 2 1 

Antal legatmodtagere i alt 283 113 
Legatportioner i alt 882 333 

 

I en længere årrække uddelte Stiftelsen årligt legat á kr. 5.000 før skat. Da legat til udlændinge 
beskattes i Danmark, får legatberettigede udlændinge gældende beskatningsprocentandel 
fratrukket før udbetalingen. 

Stiftelsens økonomiske nøgletal (i 1.000 kr.): 

Periode Indtægter Adm. og skat Overskud Legater Henlagt Egenkapital Ejendomsværdi 

1985/86 5.312 531 4.937 564 4.373 82.429 44.986 
1988/89 5.853 513 3.671 3685 -14 117.705 87.969 
1993/94 7.975 1.183 6.792 6.447 567 146.276 118.184 
1998/99 9.992 789 1.930 4.937 - 2.292 151.679 88.205 
2004/05 8.370 845 2.103 5.671 -3.568 203.349 155.093 
2007/08 14.967 1.261 4.263 3.964 298 269.666 230.240 
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Det fremgår, at Stiftelsens ejendomme er nærmest femdoblet i den forløbne 25-års periode, 
mens egenkapitalen er godt og vel tredoblet. Indtægterne er først sidst i perioden knap 
tredoblet. Legaterne blev først i perioden tidoblet, men er nu efterfølgende nærmest halveret. I 
det seneste årti har Direktionen erkendt de stadigt stigende problemer med at få balance 
mellem Stiftelsens overskud og legatudbetalinger:  

Legatoversigt i 1.000 kr. 
År Overskud 

 (før legater) 
 

Legatudbetaling Henlagt/overført 
(efter legatudbetaling) 

1993-94 6.792 6.447 567 
1994-95 2.825 4.688 -1.863 
1995-96 6.371 5.277 1.094 
1996-97 5.141 4.850 291 
1997-98 5.443 4.882 561 
1998-99 1.930 4.937 -2.292 
1999-00 3.292 5.084 -1.792 
2000-01 14.722 5.216 9.506 
2001-02 4.350 5.277 -927 
2002-03 3.307 5.448 -2.141 
2003-04 3.668 5.533 -1.865 
2004-05 2.103 5.671 -3.569 
2005-06 2.848 5.159 -2.310 
2006-07 3.493 4.641 -1.148 
2007-08 4.263 3.964 298 

 

Den ekstraordinært store indtægt i 2000-01 skyldtes salg af en væsentlig del af de Carnegi 
World Wide værdipapirer, som Stiftelsen havde købt for en del af indtægterne ved salget af 
Sønderport. Direktionen mente, at dette beløb burde komme de enkelte slægtsmedlemmer til 
gode. Da beløbet i løbet af nogle år var uddelt uden at der var tegn på bedring af Stiftelsens 
overskud, valgte Direktionen langsomt at beskære legaternes størrelse – første gang i 2006 fra 
årligt 10 til 8 portioner, dvs. fra halvårligt 2.500 kr. til 2.000 kr. før skat. Senest er det besluttet 
at uddele 3 portioner i december 2008 og 3 portioner i juni 2009. 

Direktionen har med generalforsamlingens billigelse efterfølgende valg at begrænse 
muligheden for at opnå nye aldersbestemte legatportioner og i højere grad uddele efter trang, 
dokumenteret ved ansøgning. For nærværende uddeles første portion fortsat når 
legatberettigede fylder 20 år. I det omfang der er penge til det, vil Direktionen uddele yderligere 
portioner når legatberettigede fylder 30 og 40 år, dvs. maksimalt 3 portioner med mindre der 
foreligger dokumentation for berettiget trang.  

Legatportionernes størrelse vil næppe foreløbigt stige væsentligt, men variere som funktion af 
overskud før skat efter 10 % henlæggelse til reservefonden og deraf følgende forøget 
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beskatning af Stiftelsen. Direktionen har som noget positivt pr. 2008 besluttet at øge 
brudeudstyrslegatet, der har været uændret i ca. 20 år, med 50 % til nu 15.000 kr. 

Det skal yderligere bemærkes, at Direktionen ihærdigt fortsat forsøger at forbedre 
indtjeningen. Dette - kombineret med ændrede principper for resultatopgørelsen - har 
resulteret i beskedent overskud i 2007/08. Samtidigt forsøger Direktionen at reducere de 
løbende udgifter. Stiftelsen står dog overfor i nærmeste fremtid at skulle bruge endog store 
midler på indvendig renovering af Gammel Torv 22, hvor specielt ”Den røde Stue” trænger. 

 

Slægtsarrangementer  
 
125-års jubilæumsfesten på Børsen 23. november 1984 havde deltagelse af 335 
familiemedlemmer og gæster. Festen gav rigtig god mulighed for at genoprette - såvel som at 
etablere nye - slægtsbånd og var en på alle måder stor succes. Stiftelsens Direktion ville gerne 
have afholdt en tilsvarende fest i anledning af 150-års jubilæet i 2009. Da nugældende lov kun 
tillader en sådan familiefest, hvis hver enkelt deltager betaler sin egen andel i de samlede 
udgifter, turde Direktionen ikke binde an med dette. Direktionen har dog fået Civilstyrelsens 
tilladelse til at invitere samtlige slægtsmedlemmer med samlever/ægtefæller og børn på en 
udflugt til Stiftelsens godser såfremt, de samlede omkostninger ikke overstiger kr. 100.000. 
Udflugten vil blive afholdt lørdag d. 2. Maj. 2009. 
 
Stiftelsen har stor glæde af sommerudflugter til Bonderup og Merløsegård, hvor parkerne er 
meget velholdte og hvor maskinpark og bygninger fremstår velpudsede.  
 
Udflugten i 1990, hvor vejret var herligt, havde 250 deltagere, som mødtes på Københavns 
Hovedbanegård tidligt om morgenen for at bestige de dertil lejede busser, der kørte til 
Bonderup. Her mødtes alle først i parken med mulighed for en gåtur i det umiddelbart 
nærliggende skov- og engområde. Efter frokost med smørrebrød, kaffe/te og kage i laderne og 
forpagter Poul Thygesens grundige gennemgang af landbrugsdriften, kunne deltagerne 
indtage busserne og på den måde tage Stiftelsens jorde i øjesyn. Vi fik øl og vand på 
Merløsegård. Derefter gik turen tilbage til Bonderup, for sidst på eftermiddagen at køre til 
København. Alle kom glade og trætte hjem medbringende gode slægtsoplevelser og 
genopfriskede minder. 
 
I 1991 arrangerede en initiativgruppe i slægten en meget vellykket tur til Bonderup med 53 
slægtninge. 
 
Udflugten i 1995 havde 233 deltagere, der fik mulighed for at se de nyrestaurerede stuer på 
Bonderup og efterfølgende fik te på Merløsegård. 
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Udflugten i 1999 havde 285 deltagere og var meget interessant. Under kørslen til Stiftelsens 
ejendomme besøgte vi bl.a. Ugerløse Kirke. Den var oprindeligt fulgt med i købet af Bonderup. 
Familiedirektør Frederik Suhr (M14) lod på eget initiativ den gamle kirke nedrive i 1875 og 
byggede den nuværende kirke i 1876 alt sammen for Stiftelsens regning. Vi fik også lov til at 
kravle op i kirketårnet, hvor vi kunne se den store kirkeklokke fra 1489 og den mindre fra 1676. 
Vi kunne også nyde den herlige udsigt fra kirketårnet. Inde i kirken står de meget smukke 
kandelabre, som Suhr og hustru i 1884 forærede kirken. I 1918 overdrog Stiftelsen kvit og frit 
Ugerløse kirke til en selvejende institution. Frederik Suhr og hustrus gravsted på Ugerløse 
Kirkegård er fredet. 
 
Udflugten i 2004 med 205 deltagere bragte os efter en herlig frokost i den nye, flotte og store 
maskinhal på en bustur bl.a. til Brorfelde Skov. Her gik vi tur gennem skov og eng så vi kunne 
føle og se det herlige område inkl. et vådområde og et nytilplantet areal. 

Gaver og indkøb 

I 1989 besluttede Den Suhrske Stiftelse at give et bidrag på 25.000 kr. til Dronning Margrethes 
50-års fødselsdag 16. april1990. I 2003 valgte Direktionen at give et tilskud på 10.000 kr. til 
udgivelse af bogen ”Efter Moden Overvejelse” i anledning af Sankt Ansgar Kirkes 50 års 
jubilæum, hvortil biskop Suhr (M102) havde haft sin tilknytning. 

Fra Christian Suhr Cederqvist (M187) har Den Suhrske Stiftelse i 2007 med stor taknemlighed 
modtaget den originale rødkridtstegning af Johan Peter Suhr (1712-1785), udført af Johan 
Frederik Clemens (1749-1831) i samtidig empire ramme. Johan Peter Suhr er far til Ole Bernt 
Suhr (M1; 1762-1815), der igen er far til Den Suhrske Stiftelses testator, Johannes Theodorus 
Suhr (M6; 1772-1858). Billedet hænger nu på Gammel Torv i den grønne stue, mens en kopi 
hænger på Bonderup.  

Fra Frederik Paludan, direktør i Den Schou-Beckmanske Stiftelse 1974-2006, har Den 
Suhrske Stiftelse modtaget et fotografi af et maleri af Elisabeth Beckman (1754-1838). Hun 
er søster til Dorothea Beckman (K1; 1759-1842), der blev gift med Ole Bernt Suhr (M1; 1762-
1815), og hun er derfor moster til Stiftelsens testator, Johannes Theodorus Suhr (M6; 1792-
1858). Billedet hænger i frokoststuen på Gammel Torv. 

Den Suhrske Stiftelse har i 2007 på en auktion købt et portræt af Caroline Charlotte Suhr 
(K29;1850-1889). Billedet er malet i 1872 af Henrik Olrik (1830-1880). Caroline Charlotte Suhr 
er datter af Ida Marie Beck og Ole Bernt Suhr (M9; familiedirektør i Suhrske Stiftelse 1859-
1875), der overtog Det Suhrske Handelshus efter Stiftelsens testator Johannes Theodorus 
Suhrs død i 1858. Caroline Charlotte Suhr blev gift med hofjægermester, godsejer Jørgen 
Peter Bech (familiedirektør i Suhrske Stiftelse 1896-1909). De fik tre sønner og en datter, og 
deres søn August Villads Bech (M49) var familiedirektør i Suhrske Stiftelse 1920-1940. Billedet 
hænger nu på Gammel Torv i den grønne stue. 
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 Johan Peter Suhr, farfar til M6    Elizabeth Beckman, søster til K1 Caroline Charlotte Suhr, datter af M9 

Afslutning 

Den Suhrske Stiftelse har undergået mange ændringer i de forløbne 25 år hvad angår 
mennesker, ejendomme og økonomi. Det er direktionens ønske fortsat at bevare og 
vedligeholde Stiftelsens ejendomme og mindestuer såvel som land- og skovbrug. Direktionen 
ønsker også at sikre en sund økonomisk udvikling så Stiftelsen med veneration for testator, 
Johannes Theodorus Suhrs, og hans ønsker og vilje fortsat kan uddele legater til slægtens 
medlemmer. I fremtiden vil der i højere grad blive taget hensyn til at tilgodese slægtens mere 
trængende familiemedlemmer. 
 

Suhrske Foundation 1984-2009. Summary 

Management 

During the period 1984-2009 the Suhrske Foundation has had four administrative CEO’s. High 
Court President Peter M. Christensen (CEO 1977-1993) introduced in 1992/93 the first 
computer to Bonderup. All account activities have ever since been done at Bonderup. High 
Court Judge Jørgen Nørgaard (CEO 1993-2002) introduced IT to Gammel Torv, sold 
Sønderport, and bought the forest at Brorfelde. Law Professor Peter Møgelvang-Hansen (CEO 
2003-2006) solved the problems initiated by the Foundation reducing the time span of the 
tenancy period so that the Foundation could receive EU subsidy to active agriculture farmers. 
High Court Lawyer Mogens Gaarden (CEO 2007-2008) assisted with the tenancy change but 
suddenly decided to leave ultimo October 2008. His replacement is currently to be found. 
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 The family members of the Suhrske Foundation Board have been subject to fewer changes.  
Nils Teisen (board member 1973-2002) initiated, took full responsibility, and was the author of 
“the yellow booklet” published yearly between 1987 and 2005 as well as the Danish “The 
Suhrske Foundation 1859-1984” with the updated genealogical table. His successor is Peter 
Suhr-Jessen (board member 2002- ).  William Malling (board member 1975-2005) was the first 
to see the necessity for the electronic family database (see www.suhrske.com, a temporary 
replacement of www.suhrske.dk), which was installed in 2005. His successor is Niels Christian 
Engelsborg von Voss (board member 2005- ). Elsebeth Koefoed (board member 1978- ) is the 
only one who has been in residence during the entire 25 year period. She transmits knowledge 
of decisions made during the period and has had major impact on the indoor restoration of the 
Bonderup main building. 

The 1975 foundation rules were in 1995 updated to reflect legal right changes. An additional 
revision seems necessary. 

Annie Bjørn Jensen (employed 1976-1997) was in charge of the administration at Gammel 
Torv from 1982 until Trine Alkjær (employed 1997-2007) took over and participated in the 
introduction of IT to Gammel Torv. Trine Alkjær also maintained the family database including 
practicalities underlying the general assembly and payment of grants. The parents of Werner 
Hemmingsen were both most of their lives employed by the Suhrske Foundation, and Werner 
Hemmingsen spent his entire life with the Suhrske Foundation. From 1965 to 1997 he was 
responsible for daily practicalities. Werner Hemmingsen was substituted by Rune Raunow 
(1997-2002) and from 2002 by our present caretaker Martin Vibe Jacobsen. The forest official 
at Bonderup since 1981, Ulrik W. Lorenzen, was in 1991 succeeded by Bo Jung. Since 1999 
Bo Jung has been overall responsible for forest, agriculture, and all of the other Suhrske 
Foundation activities outside Copenhagen. 

Property 

The entire Suhrske Foundation property is presently evaluated to constitute a total of 230 
million DK kr. compared to appx. 42 million DK kr. in 1984. 

Gammel Torv 22 (55040’40.71”N & 1203417.72”E) in Copenhagen has been the property of the 
Suhrske family since 1749, and except for the second floor which constitute the memorial 
Suhrske apartment, everything is rented out to a governmental institution. 

Bonderup Estate can be traced back to 1321. It was acquired in 1853 by Johannes Theodorus 
Suhr, the founder and initiator of the Suhrske Foundation. It has been renovated several times 
since then. It is now the management centre for forest- and agriculture of the Suhrske 
Foundations appx. 1300 ha external fields, as well as for commitment to customers, whose 
forest The Foundation is in charge of. On average 10 skilled employees presently help Bo 
Jung maintain the different paragon forests which were Pan European Forest Certified in 2003. 
They also participate optimise the economical output of the agriculture fields. 
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Merløse Estate, which can be traced back to 1676, was also acquired in 1853 by Johannes 
Theodorus Suhr. The main building was raised in 1928 after a fire of the former house. It is 
now rented out.  

While Sandlyng Forrest (138 ha) and Skuerup Forrest (13 ha) both were bought by Johannes 
Theodorus Suhr shortly before his death, the Brorfelde Forest (241 ha) was bought in 2002. 

Family 

Genealogically the number of registered family members has increased during the past 25 
years by ~10%.  Women are still 10% more numerous. Denmark has 283 registered family 
members receiving a total of 882 grant portions, while 113 registered family members live in 
the rest of the world and receive 333 grant portions. 

Except for the first few years of the period 1984-2009 the yearly income has most often been 
superseded by the grants resulting in an economical deficit. This recently resulted in a 
significant reduction of each grant portion as well as portion size. At present registered family 
members receiving grants can receive a maximum of 3 portions, except for documented 
severe social or health needs. Now the board pay much more attention on increasing income 
and reducing running costs. 

The board would have enjoyed making a family reunion dinner party (as in 1984), celebrating 
the 150 year anniversary of the Suhrske Foundation May 1st 2009. However, current law does 
not allow us to do so, so we arrange a one day trip to the Bonderup premises on Saturday May 
2nd 2009, and a visit to Gl. Torv 22 Sunday May 3rd. We hope that all family members together 
with spouse and children will attend, and that the arrangement will be as nice as in 1990, 1995, 
1999 and 2004. 

The Suhrske Foundation received a drawing of Johan Peter Suhr (1712-1785), the grand 
father of Johannes Theodorus Suhr, the founder of the foundation. The Suhrske Foundation 
bought a painting of Elisabeth Beckman (1754-1838), a sister to the mother of the founder. 
The Foundation also received a photo of a portrait of Caroline Charlotte Suhr (K29; 1850-
1899), a daughter of Ole Bernt Suhr (M9), who took over management of the Suhrske 
commercial house, when Johannes Theodorus Suhr passed away. 

The Suhrske Foundation has undergone many changes. It is the goal for the present board to 
maintain the property and to secure a solid economical development. Only by doing so can we 
continue provide grants to the ever growing number of family members. This requires that the 
board focus more on actual needs. 



 

Side A29 af A29 

 

 

 

Index 
Annie Bjørn Jensen;9;27 

August Villads Bech (M49);25 

biskop Suhr (M102);25 

Bo Jung;10;16;17;21;27;28 

Bonderup;4;6;12;13;15;16;18;19;21;24;25;26;27;2

8 

Brorfelde;4;21;25;26;28 

Brorfelde skov;15;21 

brudeudstyrslegatet;24 

Carl Boisen Thøgersen;19 

Carl Hemmingsen;9 

Caroline Charlotte Suhr;25;26;28 

Caroline Falch (1790-1856);3 

Christian Suhr Cederqvist (M187);25 

Den Suhrske Stiftelse;3;6;9;15;16;25;26 

Dorothea Beckman;12;25 

Ejvind Larsen;17 

Elisabeth Beckman;25;28 

Elsebeth Koefoed;4;7;8;27 

Elsebeth Koefoed (K158);8 

fest;24 

Frederik Suhr (M14);25 

Fundatsen;8 

Gammel Torv;9;10;11;13;24;25;27 

generalforsamling;8;11 

Helle Pedersen;17 

Ida M. Suhr (K33);9 

Jacob Henric Schou;12 

Johan Ludvig Heiberg;16 

Johan Peter Suhr;10;25;26;28 

Johanne Louise Heiberg;16 

Johannes Theodorus 
Suhr;3;10;15;16;19;21;25;27;28 

Jørgen Nørgaard;4;6;8;15;26 

Jørgen Peter Bech;25 

Klavs Brammer (M210);8 

legat;22 

Legat;22 

M6;3;10;25;26 

Martin Vibe Jacobsen;9;27 

Merløsegård;15;19;20;24 

mindelokaler;9;11 

Mogens Gaarden;4;5;6;19;26 

Niels Christian Engelsborg von Voss;7;8;27 

Niels Christian Engelsborg von Voss (M287);8 

Nils Teisen;4;6;7;11;27 

Nils Teisen (M165);11 

økonomi;5;8;22;26 

Ole Bernt Frydenberg (M224);8 

Ole Bernt Suhr;3;10;12;25;28 

Peter M. Christensen;4;5 

Peter Møgelvang-Hansen;4;5;6;26 

Peter Suhr-Jessen;4;6;8;27 

Peter Suhr-Jessen (M240);8 

Poul Thygesen;19;20 

Rico Lauritsen;17 

Rune Raunow;9;27 

Ruthi Poul Frydenberg;8 

Sandlyng;15;21;28 

Schou-Beckmanske Stiftelse;6;12;25 

Skuerup;15;21;28 

Slægtsdatabasen;9 

Sønderport;4;14;23;26 

Stiftelsen;4;5;6;8;9;11;13;14;17;19;21;22;23;24;25

;26 

stiftelsen@suhrske.dk;9 

Stiftelsens økonomiske;22 

Suhrske Stiftelse;25 

Susanne Beckman;12 

testator;3;10;16;19;25 

Trine Alkjær;9;27 

Ugerløse;15;25 

Ugerløse Kirke;25 

Ulrik W. Lorenzen;10;27 

V. E. Brammer (M115);8 

Werner Hemmingsen;9;27 

William Malling;4;6;7;27 

William Malling (M169);7 

www.suhrske.com;9;27 

www.suhrske.dk;9;27 

 


