
  

Vægmalerierne på  

Hørve Skole  

Holmer Triers fresko  

”Jomfruen i fugleham” 

Paul Nyhuus’ kalkmaleri af det 

daglige liv, som venter børnene 

efter skoletiden 

Aksel Møllers abstrakte  

udsmykning af indgangs-partiet 

ved aulaen.  



2 

Forord 

I 2010 og 2011  blev de to vægmalerier af Holmer Trier og Paul Nyhuus på 

Hørve Skole samt Aksel Møllers abstrakte udsmykning af indgangspartiet 

ved aulaen restaureret. I dette lille hæfte har jeg forsøgt at samle lidt af 

historien om disse malerier.     

Tak til Ruth Nyhuus, som har udlånt de originale skitser til maleriet på trap-

peopgangen og Paul Nyhuus’ scrapbog , samt bidraget med oplysninger om 

sin far.  

Dette hæfte er en redigeret og opdateret udgave af det oprindelige hæfte 

fra 2010. Ændringen af skolestrukturen i Odsherred Kommune i 2014 betød, 

at skolens officielle navn blev ændret fra Vallekilde-Hørve Skole til Sydsko-

len, afdeling Hørve.   

Hvis der er nogle af læserne, som har yderligere eller mere præcise oplys-

ninger om malerierne, så hører jeg meget gerne fra jer.  

Ulla Margrethe Hansen 

Juli 2015    

E-mail: Ulla@Ullamhansen.dk  
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DET DAGLIGE LIV, SOM VENTER BØRNENE  

EFTER SKOLETIDEN  

Kalkmaleriet er udført af Paul Nyhuus i 

1950. Paul Nyhuus (1910-1971) var 

maler, tegner, grafiker og i de senere 

år også keramiker. Han kom i lære 

som maler umiddelbart efter sin konfir-

mation. Hans far mente, at han skulle 

have en rigtig uddannelse, inden han 

blev kunstmaler. Da han var udlært 

som maler, læste han videre på Kunst-

håndværkerskolen.  

I 1944 betød krigen, at Paul Nyhuus og 

hans hustru ikke længere syntes, at 

det var hensigtsmæssigt at bo i Køben-

havn, derfor flyttede de til Skippinge 

og kort efter til Vallekilde.  

I Vallekilde boede familien Nyhuus til 

leje hos Holmer og Aase Trier. Paul 

Nyhuus blev en del at det kunstnermil-

jø der var i og omkring  Vallekilde. I 

1951 flyttede familien til Ordrup, hvor 

de indrettede deres hjem, atelier og 

sommercafe i den gamle mølle.   

Modellerne til nogle af personerne på 

billedet var  lokale borgere i Hørve og 

Vallekilde på det tidspunkt, hvor male-

riet blev lavet.   

F.eks. er det byens læge doktor Øster-

gaard der er portrætteret som viden-

skabsmanden. Landmanden er Niels 

Trier fra Vallekilde. Den lille pige, som 

holder sin mor i hånden på vej ind i 

købmandsbutikken, er kunstnerens 

datter Ruth Nyhuus. Den unge pige 

med blomsterne nederst til højre er 

Paul Nyhuus’ hustru Søs Nyhuus. Der-

Paul Nyhuus’ skitse til den unge kvinde 

på maleriet. Det er hans hustru Søs 

Nyhuus der har stået model. 
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udover er skotøjsarbejder ved 

”Forto” Johannes Nielsen og 

smedemester Johannes Angel 

også portrætteret på maleriet. 

Den lille dreng der sidder i for-

grunden og læser så flittige  er 

sandsynligvis Holmer Triers 

søn Troels Trier, som var elev 

på skole.    

Da Ruth Nyhuus begyndte i 

realklassen på Hørve Central-

skole i 1959 kom hun til at gå i 

klasse med Lisbeth Trier  og 

Kirsten Møller. Dermed kom 

døtrene af de 3 kunstner, som 

har udsmykket skolen, til at gå 

i samme klasse. Lisbeths far 

Holmer Trier har udsmykket 

billedgangen, Ruths far Paul 

Nyhuus har malet maleriet på 

trappeopgangen og Kirstens 

far Aksel Møller har lavet ud-

smykningen på loftet og væg-

gen i indgangspartiet ved aula-

en.  

Paul Nyhuus’  skitse til mureren og 

hans satiriske selvportræt af  

arbejdet med maleriet.  
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”JOMFRUEN I FUGLEHAM” AF HOLMER TRIER 

Det store freskomaleri på billedgangen er udført af Holmer Trier i i 1950. 

Niels Holmer Trier (1916-1999) var uddannet på kunstakademiets maler-

skole og freskoskole. Han boede i Vallekilde og var livet igennem knyttet til 

højskolemiljøet, kunstnermiljøet i Vallekilde og kredsen omkring Odsherred 

kunsterne. Han var en af medstifterne af Huset i Asnæs.  

Holmer Trier fik frie tøjler med hensyn til valg af motiv. Først havde han 

tænkt sig at male et historisk motiv, men dette emne var det svært at få 

afgrænset. Derfor faldt valget på folkevisen ”Jomfruen i fugleham”. Holmer 

Trier har valgt at gengive den oprindelige tekst, d.v.s. ikke Grundtvigs 

gendigtning, i de 5 felter over dørene ind til gangens klasseværelser.  

Maleriet på billedgangen er udført i en fresko teknik, hvor farvelaget bliver 

påført en våd/fugtig puds således at farverne bliver bundet i den afhærde-

de puds. Freskoen blev udført samtidig med at skolens gymnastiksal, den 

nuværende aula, blev bygget i 1950. Det passede udmærket, idet en af 

murerne hver dag kunne gå op på gangen og pudse et stykke mur, hvor 

Holmer Trier så kunne male i det våde puds.   

Udover sit arbejde med malerier arbejdede Holmer Trier også med glasmo-

saik og keramik. Han har bl.a. lavet flere ting for keramikfabrikken i Knab-

strup og han er kunstneren bag mindetavlen af glaserede kakler for Lam-

mefjordens inddæmning på dæmningen ved Audebo.  

Holmer Trier var søn af kunstmaleren Troels Trier (1879-1965) og far til 

musikeren og billedkunstneren Troels Trier (1940).  
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RESTAURERINGEN AF MALERIERNE 

Som et led i den almindelige udvikling af Vallekilde-Hørve Skole blev der i 

2007 nedsat et visionsudvalg, som skulle komme med ideer til hvordan de 

fysiske rammer på skolen kunne gøres mere tidssvarende. Som medlem af 

skolebestyrelsen deltog jeg i dette udvalg. En af de mange problemstillin-

ger, der blev berørt i løbet af udvalgets arbejde, var de 5 klasseværelser 

på billedgangen, som er meget små i forhold til de rammer som er ønskeli-

ge for vore dages pædagogik. Derfor var der et af udvalgets medlemmer 

som foreslog, at man rev væggen ned og inddrog en del af den meget bre-

de gang til klasselokalerne.  

Jeg svarede, at for min skyld kunne vores planer indebære at det meste af 

skolen blev jævnet med jorden og genopbygget, men væggene på trappe-

opgangen og billedgangen måtte under ingen omstændigheder røres. Hvis 

lokalerne på billedgangen er for små til undervisning må de anvendes til 

andre formål f.eks. kontor, grupperum, bibliotek eller lærerværelse. 

Dette udvalgsarbejdet var årsagen til, at der blev taget initiativ til at få 

malerierne sat i stand. Der blev indhentet et tilbud fra Nordisk Konserve-

ring i Rådvad, som lød på godt 200.000 kr. for at få de 2 malerier renset 

og restaureret. Dørene på gangen trængte til at blive udskiftet, og for at 

undgå fremtidige skader på maleriet var det nødvendigt at forsyne dørene 

med nogle gode dørpumper som forhindrede dem i at smække. Alt i alt 

betød det, at det samlede projekt løb op i ca. 275.000 kr.  

Konservator Hans Chr. Frederiksen i 

gang med arbejdet på billedgangen.  

Der var 2 alvorlige skader på ma-

leriet på billedgangen som det var 

meget påkrævet at få gjort noget 

ved. Derfor lykkedes det ved for-

handlingerne om budgettet for 

2009 at få Odsherred Kommune 

til at afsætte 50.000 kr. til at få 

udbedret de værste skader på 

maleriet. Imidlertid syntes vi, at 

det var ærgerligt, hvis der kun 



7 

kunne laves en nødtørftig reparation af de værste skader. Derfor gik vi i 

gang med at søge fonde om penge til en gennemgribende restaurering af 

malerierne på billedgangen og trappeopgangen.  

I oktober 2009 modtog skolen en bevilling på 100.000 kr. fra  A. P. Møller 

og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, og i decem-

ber 2009 blev denne bevilling fulgt op af en bevilling på 127.120 kr. fra 

Poul Johansen Fonden af 1992. Dermed var projektet fuldt finansieret og 

kunne igangsættes i februar 2010.  

Projektet blev indledt i vinterferien 2010. Mens konservatoren udnyttede, 

at der ikke var elever på skolen og gik i gang med at rense billedet på 

trappeopgangen, blev de gamle døre på billedgangen erstattet af nye døre 

som ikke kan smække, dog således at dørkarmen på billedsiden først blev 

monteret da restaureringsarbejdet var afsluttet. 

I løbet af de kommende uger blev maleriet på billedgangen renset og repa-

reret inden arbejdet blev afsluttet i påskeferien.  

Arbejdet på malerierne er udført af konservatorerne Hans Chr. Frederiksen 

og Tom Egelund fra Nordisk Konservering i Rådvad.      

Det fremgår af den rapport, som er udarbejdet i forbindelse med restaure-

ringsarbejdet, at der på maleriet på billedgangen var påført nogle skader i 

form af graffiti og ridser, men rapporten konkluderer: ”Egentlig forbavsen-

de få (skader) når man påtænker hvor malerierne er malet og hvor længe 

de har befundet sig der. Synderne har været så venlige at udføre graffitien 

fortrinsvis med blyant så den er fjernet med et viskelæder og ridserne er 

udbedret/fyldt ud med en sandkalk.” 

Konservator 

Tom Egelund 

i gang med 

at restaurere 

Paul Nyhuus’ 

billede på 

trappeop-

gangen. 
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En af de værste skader på Holmer Triers fresko 

var forårsaget af en sætning af murværket, sam-

men med gentagne smæk med døren.  

Skaden er tidligere søgt udbedret og rekonstrue-

ret på nyt puds. En rekonstruktion som ikke præ-

senterede sig særlig godt. Konservatoren valgte 

derfor at fjerne hele dette område af maleriet og 

pudse det op på ny. For derefter at rekonstruere 

området ud fra det, som fandtes tidligere, og ved 

at betragte udførelsen/teknikken i den omgivende 

del af maleriet.   

De sidste 3 vers i folkevisen om jomfruen i fugleham,  

over døren ind til et af de  5 klasseværelser på billedgangen 
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Udsmykningen af indgangspartiet ved aulaen 

Den abstrakte udsmykning af loftet og væggen i indgangspartiet ved sko-

lens aula er udført af Aksel Møller (1909—1994). Oprindelig var de to side-

vægge også udsmykket med de abstrakte mønster, men i dag er det kun 

udsmykningen på loftet og ende væggene der er bevaret.  

Aksel Møller var uddannet bygningsmaler, men ligesom hos mange andre 

malere var der ønske om at male mere end facader og vægge. Han har 

bl.a. løst opgave som teatermaler på Det Ny Teater og filmstudiemaler ved 

Palladium film.   

I 1943 flyttet familien til et tidligere husmandssted ved Snavhuse mellem 

Vindekilde og Vallekilde, hvor Aksel Møller nedsatte sig som malermester i 

Bjergesø og omegn. Han blev en del af kunstnermiljøet i Odsherred sam-

men med barndomsvennen Karl Bovin og han blev gode venner og senere 

arbejdskollegaer med Ernst og Holmer Trier i Vallekilde.  

I foråret 2011 bevilgede 

Poul Johansen Fonden 

af 1992 yderligere 

76.250 kr., som gjorde 

det muligt et får restau-

reret Aksel Møllers ud-

smykning af indgangs-

partiet ved aulaen. Ma-

leriet blev afrenset, rev-

ner og løstsiddende dele 

blev repareret, gamle 

vandskjolder fjernet og 

hele udsmykningen blev 

retoucheret. Arbejdet 

blev udført af Malerfir-

maet Soelberg, Holbæk.  
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HISTORIEN BAG MALERIERNE  

Det var oprindelig førstelærer Asger 

Larsen der fik ideen med at lade de to 

lokale kunstnere udsmykke den nye 

centralskole i Hørve.  

Der er næppe tvivl om at inspirationen 

til at udsmykke skolen med nogle store 

malerier kommer fra de 4 store fresko-

malerier i billedsalen på Vallekilde Høj-

skole, som er udført af Holmer Triers 

far Troels Trier i 1929.  

Der blev nedsat en komite, som skulle 

prøve at skaffe penge til udsmyknin-

gen. Denne komite bestod af lærer As-

ger Larsen, læge Østergaard, manufak-

turhandler Bemberg, købmand P. Sø-

rensen, boghandler Jacobsen, forstan-

der på Vallekilde Højskole Uffe Grosen, 

urmager Sloth, fabrikant Johs. Petersen 

og daværende skolekommissionsfor-

mand Helge Bentsen.  
Paul Nyhuus’ skitser til  

kunstmaleren på maleriet.    

Denne komite forestod indsamlingen af penge-

ne til udsmykningen. Der blev holdt folkevise-

aften, arrangeret lotteri hvor gevinsterne var 

kunstværker doneret af lokale kunstnere og 

endelig blev der lavet en egentlig indsamling. 

De private bidrag var fra 5 til 500 kr. Udsmyk-

ningen kostede 7.000 kr., hvilket var udtryk 

for imødekommenhed fra kunstnernes side.      

Udsmykningen blev omtalt i avisen under føl-

gende overskrift: ”Hele sognet er med til at 

udsmykke Hørve Skole med kalkmaleri og fre-

sko. Et smukt arbejde af de to malere Paul 

Nyhuus og Holmer Trier, der skaber noget 

enestående på basis af en forbilledlig indsats 

af sognets beboere.” 
DEN ANDEN NAT DER EFTER KOM 

HUN BLEV MIN STIFMODER STRID 
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2 af Holmer Triers originale skitser til freskoen på billedgangen  

hænger i dag på skolens kontor.  

I de sidste 65 år har tusindvis af børn fra Hørve og Vallekilde haft deres 

daglige gang i klasseværelserne på billedgangen. Selv om den enkelte elev 

måske ikke umiddelbart værdsætter de store malerier, som hurtigt bliver 

en naturlig del af deres hverdag, så ved jeg at malerierne er noget af det, 

gamle elever husker fra deres skoletid, og gerne vil gense når de kommer 

på skolen f.eks. for at fejre skolejubilæer.  

Det er ikke ualmindeligt at flere generationer i de samme familier har gået 

på skolen. F.eks. gik daværende skolekommissionsformand Helge Bent-

sens børnebørn på skolen da malerierne blev til i 1950erne, i 1980erne gik 

hans oldebørn på skolen og i 2010erne gik hans tipoldebørn i skole i klas-

seværelserne på billedgangen. 

I dag er de 5 små klasseværelser på billedgangen utidssvarende, derfor 

bruges lokalerne til lærerarbejdspladser.     

Det er mit håb, at endnu flere generationer af børn i Vallekilde og Hørve, 

får lov til at opleve de store malerier på deres skole og at deres lærere og 

forældre også vil glæde sig over disse unikke kunstværker.  
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