Indbydelse:

Saugmann Bjerrregaards Fond
I sit testamente har Ester Bjerregaard (1919-2001) oprettet en Fond med formålet:
at støtte interessen for dansk spillemandsmusik og musik komponeret af hendes
svigerfar D.T.S. Bjerregaard (1852-1916).
•

Der indbydes til officiel åbning af Fonden den 29. februar kl. 14-17 på Blicheregnenes
Museum (Blichersvej 30, Thorning, 8620 Kjellerup, tlf. 87 702 470) - med taler og musik.

•

Der indbydes ansøgninger til Fonden, som uddeler legatportioner første gang den 15. juni
2004, med ansøgningsfrist den 1. maj 2004.
Ester blev i 1944 gift med D.T.S. Bjerregaards søn, Bech Bjerregaard (1890-1970). De opbyggede
sammen i Hinge ved Kjellerup en anerkendt og meget besøgt musikskole. Denne blev i begyndelsen
af 60’erne nedlagt da Ester og Bech Bjerregaard flyttede til Kjellerup for her at videreføre faderens
musikforretning i Søndergade 21 (forretningen var hidtil blevet bestyret af D.T.S. Bjerregaards søn,
Hans Bjerregaard, som var død kort forinden). Forretningen lå i den ejendom faderen i 1886 havde
ladet opføre.
Ester Bjerregaard besad stor viden om sin svigerfar, en viden hun helt naturligt havde erhvervet sig
via sit ægteskab med Bech Bjerregaard. Denne viden er senere blevet viderebragt i bogen: Fem
gange Bjerregaard. Efter denne bogs udgivelse i 1992 er der opstået en voksende interesse for
D.T.S. Bjerregaards liv og virke, bl.a. blev der på D.T.S. Bjerregaards fødselsdag den 21. august,
2000, opsat en mindeplade på ejendommen i Søndergade 21. 2 store bøgetræer tilhørende
ejendommen i Søndergade er blevet fredet, og en mindre plads på hjørnet af Søndergade og
Skolegade er navngivet: Bjerregaards Plads.
Nu er Esters lejlighed tømt for møbler, instrumenter, bøger og noder, hvoraf en del havde sin
oprindelse fra sin mand, svigerfaderen og endnu tidligere. Nogle mindre dele er givet videre til
familie og museer – især Blicheregnens Museum. De udgivne Baldanse-hæfter er tilgængelige især
på Det Kongelige Bibliotek (Dan Fogs Samling) og på Musikhistorisk Museum.
Men ejendommen, som D.T.S. Bjerregaard lod opføre og som gennem et par generationer har huset
Bjerregaard-familien, testementerede Ester til oprettelse af en fond, for at hendes arbejde for
udbredelse af kendskab til, og accept af svigerfaderens musik, kunne fortsætte efter hendes død:
•
•

Yderligere oplysninger om Fonden kan fås hos Bo Skjærbæk, Syrenvænget 31, Thyregod, 7323
Give, tlf. 75734801, kontakt@saugmannbjerregaardsfond.dk og på Fondens hjemmeside:
www.saugmannbjerregaardsfond.dk.
Bo Skjærbæk, formand

