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Til venstre ses Hagedoms bamebam, Tine Hagedom-Olsen, bag hende - med hatten - ægtemanden Peter Larsen og foran det ii-årige oldebam, Mir.iam l:ynn MCGuvern. Så er det bamebamet Niels Eje med
sin hustru lnge og derefter Hagedoms datter, Bodil Eje og bag hende Hagedoms bamebarn, TPom_as
Eje.Såfølger|eanetteKielberg,somergiftmedbamebametRasmusHagedom-Qlsen.Hanstårefter
sin bror, Nlads Hagedom Olsen, som har oldebamet Viola på amen. Bag de to stårviolas mor:, Karen
Kjældgård-Larsen. Familieportrættet sluttes af med sønneme og svigersønnen: Jeppe Hagedom-Olsep,.
Poul Eje og Bent Hagedom-Olsen.
(Foto: Patrick Holbek)
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FREDERIKSSUND: - ]eg er sik-

ker på, at gamle Thorvald sidder i sin himmel sammen med
Dagnyogfrydersig,sagdeformanden for Frederikssund
Kunstforening, Lis Nielsen, da

glæde at være med til at fejre
morfars 100-års dag. Han og

momorharbetydetmegetfor
alle os bøm, bømebøm og oldebøm.Deharformåetatstve
inspiration og livsglæde vide-

hunilørdagsbødvelkoinmen Te til os ane, sagde Niels EjeT Dagny og Thorvald Hagedvedåbningendenretrospektive udstilling, der lige nu kan omstrebømerallekunstnere.
ses i Langes Magesin i anled- Det er keramikeren jeppe Haning af 100 året for maleren gedom-Olsen, Bodil Eje, som
Thorvald
Hagedom-Olsens er maler og emaljekunstner,
ogmalerenogbilledhuggeren
fødsel.
0g der var nok at fiyde sig BentHagedom-Olsen.
De tre bøm havde flyttet en
over - selv om selve oplevelsen
af de dejlige malerier måtte del rundt - Bodil Eje havde
vente til efter femiseringen:
DervarstuvendefuldtiLanges
Magasin,hvorHagedomsbarnebam, Niels Eje sarnmen
med sin hustm lnge, spillede
etmusikstykkepåcelloogobo
komponeret specielt til lejligheden. - Det er en meget stor

gået på syv forskellige skoler da familien i 1945 fandt deres
blivende hjem i Marbæk i Frederikssund, hvor Th. Hagedom boede til sin død i 1995.
Nu er et af Hagedoms bømebøm, Tine Hagedom-Olsen,
netopflyttettilSønderbyiSki-

bby, men ellers har fainilien
ingen relation til Frederikssund mere, - bortset ffa ]eppe
Hagedom-Olsens besøg, når
han har sammenkomst med
gamleklassekammerater,som

togre
te Realskole for 55 år siden.
I Iørdags var familien dog
samlet i Frederikssund for at

fejre Thorvald Hagedom ffa
ældste søn ]eppe HagedomOlsen til yngste skud på stammen,oldebametviolapå6tår.
lolck

Den retrospektive udstilling af
Th. Hagedorn-Olsens billeder,

hvor en del er til salg, kan ses i
Langes Magosin tirsdag og fre-

dag i3-i7, lørdag ii-u og søndag i3-i7 ftem til den i6. marts.

Til venstre ses Hagedorns bamebam, Tine Hagedom-Olsen, bag hende - med hatten - ægtemanden Peter Larsen og foran det ii-årige oldebam, Miriam lynn NlcGuvem. Så er det barnebamet Niels Eje med
sin hustru lnge og derefter Hagedoms datter, Bodil Eje og bag hende Hagedoms barnebam, Thomas
Eje. Så følger leanette Kielberg, som er gift med bamebamet Rasmus Hagedom-Olsen. Han står efter
sin bror, Mads Hagedom Olsen, som har oldebamet Viola på amen. Bag de to stårviolas mor:, Karen
Kjældgård-Larsen. Familieportrættet sluttes af med sønneme og svigersønnen: |eppe Hagedom-Olsen,
Poul Eie og Bent Hagedorn-Olsen.
(Foto: Patrick Holbek)
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del rundt - Bodil Eje havde
gået på syv forskellige skoler da familien i 1945 fandt deres
blivende hjem i Marbæk i Frederikssund, hvor Th. Hagedom boede til sin død i 1995.
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Den retrospektive udstilling af
Th. Hagedom-Olsens billeder,

hvor en del er til salg. kan ses i

Langes Magasin tirsdag og fte-

dag i3-i7, lørdag ii-u og søndag i3-i7 ftem til den i6. marts.

Det var en stor glæde for Thorvald Hagedorn-Olsen, at de kunstneriske gener gik igen hos børn og børnebørn, en glæde, der er tydelig her på hans maleri "Se[vportræt med familie" fra ig7g-83. Her kan man
foruden kunstneren se[v og hans hustru og model, Dagny Hagedorn-Olsen, se musikerne Niels og lnge
Eje til venstre. Den lille Mads tegner ved bordet, mens børnebørnene Jakob og Tine ses ti[ højre med guitar. Det er Thomas Eje, som sidder ved klaveret.

